
  GMINA LUBRZA 
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Pieczątka Gminy Lubrza 

 

Zawiadomienie o zmianach dotyczących zaproszenia do złożenia oferty cenowej                       

do zadania pn.: " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 825 360,00 zł                      

na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 z przeznaczeniem                                       

na współfinansowanie realizacji zadania" 
 

1. Rozdział II punkt 2.5. otrzymuje brzmienie: „Odsetki spłacane będą w ratach 

miesięcznych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, począwszy                                 

od 30 listopada 2020 roku, jeżeli termin spłaty kredytu, odsetek przypada na dzień 

wolny od pracy uważa się. że termin został dotrzymany jeżeli spłata nastąpi                           

w pierwszym dniu roboczym po tym terminie”. 

2. Rozdział II punkt 2.7. otrzymuje brzmienie: „Oprocentowanie kredytu ustala                       

się na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku w stosunku rocznym 

(WIBOR 1M jest to roczna stopa procentowa po jakiej banki są skłonne udzielić 

pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań                

z poprzedniego miesiąca kalendarzowego za okres od 1-go dnia do ostatniego                   

dnia każdego miesiąca). Marża powinna być podana przez Wykonawcę w procentach 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.” 

3. Rozdział V punkt 1. otrzymuje brzmienie: „ Oferta powinna być składana                             

za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd 

Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza – sekretariat pok. 208 do dnia 

23.10.2020 r. do godziny 12.00.” 

4. Rozdział V punkt 2. otrzymuje brzmienie: „Ocena ofert zostanie dokonana                        

w dniu 23.10.2020 r.” 

5. Rozdział VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY otrzymuje brzmienie: „ Ogłoszenie                         

o wyborze najkorzystniejszej oferty (lub zamknięciu postępowania) udostępnione 

będzie dnia 23.10.2020 r. w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej pod adresem bip.lubrza.opole.pl . Oferenci zostaną również 

powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o wyborze oferty lub zamknięciu 

postepowania.  

 

z up. WÓJTA GMINY 

mgr inż. Wioletta Astramowicz-Ceglarz 

    Sekretarz Gminy 


