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Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Piotrków Trybunalski
Adres pocztowy: Pasaż Karola Rudowskiego 10
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.piotrkow.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego 
deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań miasta w 2021 roku oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek

mailto:e.tyminska@piotrkow.pl
www.bip.piotrkow.pl
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 21 000 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piotrków Trybunalski

II.2.4) Opis zamówienia:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego 
deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań miasta w 2021 roku oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2021
Koniec: 31/12/2021

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/04/2021

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
1) posiadanie uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej,
2) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, a w przypadku określonym
w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem 
wejścia w życie ustawy Prawo bankowe.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 2245887800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub będzie miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w Rozdziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań 
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 2245887800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2021
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