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ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego, zgodnie z 
art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia o wyniku 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w 
wysokości 2.100,000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego 
deficytu budżetowego na rok 2018" 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. 
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających 
odrzuceniu. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium ceny i terminu 
uruchomienia transzy kredytu. 
Wykaz i porównanie złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres Wykonawcy 

Streszczenie 
spełnienia warunków 
udziału w 
postępowaniu i oceny 
ofert 

Punktacja 
Cena/ 
Termin 
uruchomienia 
transzy kredytu 

Punktacja wg 
kryterium ceny i 
terminu uruchomienia 
transzy 

1. 
Bank Spółdzielczy w 
Gostyninie 
ul. Rynek 4/5 
09-500 Gostynin 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału w 
postępowaniu, 
oferta nie podlega 
odrzuceniu 

Cena oferty 
253.005,02zl 

termin 
uruchomienia 
transzy 
1 dzień 

246.104,89 
-X 97% x l 00 

253.-005,02 
= 94,35pkt. 
termin 
- 3pkt . 

O s ó l e m : - 973SDkt. 

2. Bank Spółdzielczy w 
Płońsku 
Oddział w Mławie 
ul. Lelewela 2B 
06-500 Mława 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału w 
postępowaniu, 
oferta nie podlega 
odrzuceniu 

Cena oferty 
274.855,46zt. 

termin 
uruchomienia 
transzy 
1 dzień 

246.104,89 
X 97% x l 00 

274.855,46 
= 8635 pkt. 

termin 
- 3 pkt. 

O s ó ł e m : 8935nkt. 



3. Polski Bank Spółdzielczy w 
Ciechanowie 
ul. 3 Maja 3 
06-400 Ciechanów 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału w 
postępowaniu, 
oferta nie podlega 
odrzuceniu 

Cena oferty 
246.10439zl. 

termin 
uruchomienia 
transzy 
1 dzień 

246.104,89 
X 97% xl 00 

246.104,89 
= 97,00 pkt. 
termin 

- 3 pkt. 
O&ółem: - lOO.OOokt 

4. Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski 
Spółka Akcyjna 
Regionalne Centrum 
Korporacyjne w 
Ciechanowie 
ul. PuHuska 20 
06-400 Ciechanów 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału w 
postępowaniu, 
oferta nie podlega 
odrzuceniu 

Cena oferty 
262.205,21 zł 

termin 
1 dzień 

246.104.89 
X 97%xl00 

262.205,21 
= 91,04pkt. 
termin 

- 3 pkt. 
Oeó łem: - 94,04Dkt 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 
kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta Nr 3 złożona przez: 
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 
ul. 3 Maja 3 
06-400 Ciechanów 
została wybrana na realizację zamówienia jako najkorzystniejsza i spełnia: 
- wszystkie wymagania przedstawione w Ustawie z dnia29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) 
- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SI WZ, 

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru cena 
- 97,00pkt., termin uruchomienia transzy - 3,00pkt. 

Ogółem - 100,00pkt. 

Podpisanie umowy w terminie zgodnym z art. 94 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień 
publicznych „Środki ochrony prawnej". 
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