
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji w wysokości 1.500.000zł (słownie: 

jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 

pożyczek długoterminowych Gminy Przerośl. 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Przerośl 

ul. Rynek 2 

16-427 Przerośl 

NIP 844-21-42-221 

tel. 87-562-72-34 

E-mail: skarbnik@przeroosl.eu 

Godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja, prowadzenie i obsługa: 

- emisji obligacji w wysokości 1.500.000zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy 

złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 

długoterminowych Gminy Przerośl. 

a) Emisja obligacji w wysokości 1.500.000zł. 

b) Pożądany termin zawarcia umowy 24.10.2019r. 

c) Emisja Obligacji planowana jest w terminie do 16.12.2019r. 

d) Odsetki w okresach półrocznych z dołu. 

e) Oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 6M + marża banku. 

f) Emisja i wykup obligacji  nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy 

Przerośl z dnia 28 marca 2019r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy 

Przerośl oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz Uchwały Nr VI/39/2019 

Rady Gminy Przerośl z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmian uchwały emisji obligacji 

komunalnych Gminy Przerośl oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

g) Zabezpieczenie: weksel in blanco z deklaracją wekslową. 

h) Symulacja kosztu obsługi obligacji w złotych.  

i) Zastrzega się możliwość wcześniejszego wykupu  bez opłaty dodatkowej prowizji. 

 

Nazwa rachunku brzmi: 

Urząd Gminy Przerośl 

ul. Rynek 2 

16-427 Przerośl 

Nr 88 9367 0007 0040 0000 0635 0001 

 

3. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: do 24.10.2019r. 

 

4.  Wykaz dokumentów jakie należy złożyć; 

-  formularz ofertowy, 

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności tj.: kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na 

mailto:skarbnik@przeroosl.eu


rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 

19997r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1988 z póź. zm.) lub dokumentu 

równoważnego. 

5. Termin składania ofert  

Termin składania ofert: do 01.10.2019r. do godziny 10.00. 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

a) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający 

oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z 

zastrzeżeniem, że oferty pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie 

pisemnej. 

- W formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Przeroś, ul. Rynek 2, 16-427    

   Przerośl. 

                  - Drogą elektroniczną  na adres: e-mail: skarbnik@przerosl.eu 

                  - Faksem na nr 87-562-72-32. 

 

Osoba ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Grażyna Franko – Skarbnik Gminy 

Telefon 87- 562-72-34. 
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