Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 30224-2011 z dnia 2011-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Fredropol
1. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego krótkoterminowego na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 320 000,00 PLN. 2.
Okres spłaty kredytu do 31 grudnia 2011r. 3. Spłata kredytu sukcesywnie...
Termin składania ofert: 2011-03-07
Numer ogłoszenia: 34118 - 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30224 - 2011 data 25.02.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Fredropolu, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 016
6719818, fax. 016 6719818.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
W ogłoszeniu jest: 1. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego
krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w kwocie 2 320 000,00 PLN. 2. Okres spłaty kredytu do 31 grudnia 2011r. 3.
Spłata kredytu sukcesywnie w ciągu 2011 roku. 4. Oprocentowanie kredytu wg stopy
procentowej zmiennej opartej na stawce bazowej WIBOR 1 miesięczny powiększonej
o stałą marżę banku wyrażoną w %. Wysokość stawki WIBOR dla terminu 1
miesięcznego ustalona jako stawka z okresu 1 m-ca i publikowana na koniec każdego
okresu przez bank. 5. Oprocentowanie kredytu do oferty wg stopy procentowej
zmiennej opartej na stawce bazowej WIBOR 1M - notowanie z dnia 31 stycznia 2011
r. 6. Marża banku określona w ofercie przetargowej pozostanie niezmieniona przez
cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 7. Prowizja za gotowość finansową, od
niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa. 8. Prowizja za gotowość od postawionej
do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu - zerowa. 9. Jednorazowa prowizja
przygotowawcza za udzielenie kredytu nie może przekroczyć 0,30 % kwoty
uruchomionego kredytu. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przedterminowej spłaty kredytu wynikającym z umowy bez dodatkowych kosztów.
11. Uruchomienie kredytu jednorazowo w terminie do 10 marca 2011 r. ;
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany termin wypłaty - zgodnie z
aktualnym stanem procesu inwestycyjnego - bez dodatkowych opłat i prowizji. 12.
Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego
krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w kwocie 2 320 000,00 PLN. 2. Spłata kredytu w dwóch transzach tj. I
transza- 500 000,00 PLN. - 30.06.2011r, II transza - 1 820 000,00 PLN 30.12.2011 3. Odsetki płatne miesięcznie od kwietnia 2011 (na ostatni dzień
miesiąca) 4. Oprocentowanie kredytu wg stopy procentowej zmiennej opartej na
stawce bazowej WIBOR 1 miesięczny powiększonej o stałą marżę banku wyrażoną w
%. Wysokość stawki WIBOR dla terminu 1 miesięcznego ustalona jako stawka z
okresu 1 m-ca i publikowana na koniec każdego okresu przez bank. 5.
Oprocentowanie kredytu do oferty wg stopy procentowej zmiennej opartej na stawce
bazowej WIBOR 1M - notowanie z dnia 31 stycznia 2011 r. 6. Marża banku określona
w ofercie przetargowej pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania
umowy kredytowej. 7. Prowizja za gotowość finansową, od niewykorzystanej transzy
kredytu - zerowa. 8. Prowizja za gotowość od postawionej do dyspozycji i
niewykorzystanej kwoty kredytu - zerowa. 9. Jednorazowa prowizja przygotowawcza
za udzielenie kredytu nie może przekroczyć 0,30 % kwoty uruchomionego kredytu.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu
wynikającej z umowy bez dodatkowych kosztów. 11. Uruchomienie kredytu
jednorazowo w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. ; Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wypłaty - zgodnie z aktualnym stanem
procesu inwestycyjnego - bez dodatkowych opłat i prowizji. 12. Zabezpieczenie spłaty
kredytu - weksel in blanco...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 07.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Fredropol
Fredropol 15 37-734 Fredropol pok. nr 6 (sekretariat)..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy
Fredropol Fredropol 15 37-734 Fredropol pok. nr 6 (sekretariat)..

Jednocześnie informujemy, że do SIWZ został dołączony dodatkowy dokument tj.
Sprawozdanie z wykonania planowanych zadań działalności budżetowej Gminy
Fredropol na dzień 31 grudnia 2009 r.

