
 
 

Toruń, 04.09.2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
Nr sprawy: SSM.DZP.201.7.2019 
 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
 
Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu 
dotyczącym udzielenia zamówienia na kredyt lub pożyczkę długoterminową w kwocie  20 000 000 zł.  
 
Podstawa prawna - art. 4 pkt ja prawo zamówień  publicznych. 
 
I. Zamawiający: 
 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 – 100 Toruń. 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na kredyt lub pożyczkę długoterminową w kwocie 
20 000 000 zł dla Specjalistycznego  Szpitala  Miejskiego  im. Mikołaja  Kopernika w Toruniu. Warunki 
określone zostały w załączniku nr 1.  
 
III. Termin realizacji zamówienia: 
 
Okres kredytowania 120 miesięcy (12 miesięcy karencji w spłacie rat). 
 
IV. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Ofertę  składa się w formie pisemnej. Oferta 

powinna być napisana czytelnie w języku polskim, pismem maszynowym albo inną trwałą techniką 
oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest 
dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za „zgodność 
z oryginałem” przez notariusza. 

 
V. Pytania, sposób komunikacji 

 
1. Do dnia 10 września 2019 r. wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego z pytaniami dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wymaganych dokumentów niezbędnych do 
sporządzenia oferty na udzielenie kredytu lub pożyczki. Po tym terminie zamawiający nie będzie 
zobowiązany do udzielania odpowiedzi. Odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania, w tym 
niezbędne dokumenty będą publikowane na stronie internetowej zamawiającego 
(www.med.torun.pl).  

2. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów: Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i wykonawcy przekazują e-mailem na adres: dzp@med.torun.pl. Jeżeli Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 

VI. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z wykonawcami: 
 
- mgr Irena Wiśniewska, 
- mgr Krzysztof Wierzbowski. 



 
 

 
VII. Dokumenty składające się na ofertę: 
 
1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2,  
2. Sporządzony przez wykonawcę formularz obliczeniowy kredytu lub pożyczki (symulacja kosztów 

kredytu lub pożyczki) w całym okresie kredytowania (120miesięcy, tj. 108 miesięcy spłaty rat i 12 
miesięcy karencji w spłacie rat). Z formularza obliczeniowego musi wynikać oprocentowanie, marża 
kredytu lub pożyczki. 

3. Do obliczenia ceny kredytu lub pożyczki  wykonawcy muszą zastosować w formularzu 
obliczeniowym jednakową stawkę bazową WIBOR 1M z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
 

VIII. Termin i miejsce składania ofert 
 

1. Oferty należy składać do dnia  16 września 2019 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu 
Miejskim im.M.Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria 
szpitala. 
2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie. 

 
IX. Opakowanie i oznakowanie ofert 
 
1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie powinny znajdować 

się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość. Koperta powinna być zaadresowana do 
Zamawiającego na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 
17/19,  87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria szpitala, oraz powinna posiadać następujące 
oznaczenie: „Udzielenie kredytu lub pożyczki długoterminowej – nr sprawy SSM.DZP.201.7.2019”. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z 
ofertą. 
 

X. Otwarcie ofert 
 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 września 2019 r. o godzinie 10.15 w Specjalistycznym 
Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - 
administracyjnym, pokój nr 115. 
2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Zamawiający ogłosi nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny oferty. 

 
XI. Po złożeniu przez wykonawców ofert zamawiający dokona ich oceny, dokona poprawności ich 

przeliczenia oraz dokonana ich ewentualnej poprawy rachunkowej w przypadku, kiedy będą 
zawierały błędy w obliczeniach. 
Do obliczeń Zamawiający przyjmie dla wszystkich Wykonawców: 
- jednakową wysokość stawki WIBOR 1M z dnia 27.08.2019 r., 
- jednakowy terminarz spłat rat kapitałowych, tj. ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, a gdy 
przypada dzień wolny – pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym, 
Rzeczywistą ilość dni w poszczególnych latach obowiązywania umowy (365/366) przy założeniu, że 
okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc, 
- jednakowy dzień przekazania środków: 1.10.2019 r. dla I-wszej raty,  20.01.2020 r. dla II-giej raty. 
 

XII. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zaprosi we wskazanym przez siebie terminie 
poszczególnych wykonawców, którzy złożyli oferty do negocjacji przedstawionego w ofercie 
oprocentowania, w tym w szczególności marży wykonawcy. 
 

XIII. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaproponuje najniższe oprocentowanie kredytu 
lub pożyczki po przeprowadzonych negocjacjach. Zawiadomienie o wyniku postępowania przesłane 
zostanie poszczególnym wykonawcom. 

 
XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki długoterminowej na pokrycie zobowiązań 
wymagalnych w kwocie 20 000 000 zł dla Specjalistycznego  Szpitala  Miejskiego  im. Mikołaja  Kopernika w 
Toruniu, o następujących parametrach: 
 

1. kwota kredytu lub pożyczki: 20 000 000 zł udzielona w II ratach:  14 000 000 zł w 10.2019r. i 
6 000 000 zł w 01.2020r., 

2. okres kredytowania 120 m-cy, tj.  108 miesiący spłat i 12 m-cy karencji, 
3. karencja w spłacie kapitału – 12 miesięcy, 
4. spłata kapitału po upływie karencji w 108 ratach płatnych co miesiąc, 
5. spłata odsetek w okresach miesięcznych począwszy od miesiąca wypłaty kredytu lub pożyczki, 
6. sposób naliczania odsetek – w oparciu o stawkę WIBOR 1M (z marżą wykonawcy) ustaloną na 

ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, przy założeniu ze 
okres rozliczeniowy wynosi 1 (jeden) miesiąc i rzeczywistą ilość dni w każdym roku kredytowania 
(365/366), 

7. stawka WIBOR ustalona do obliczenia ceny kredytu lub pożyczki będzie obowiązywała do końca 
miesiąca kalendarzowego następującego po dacie wypłaty środków, 

8. płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi jeszcze w tym samym miesiącu, w którym uruchomiono 
środki 

9. brak prowizji za udzielenie kredytu lub pożyczki, 
10. brak jakichkolwiek dodatkowych opłat za udzielenie kredytu lub pożyczki,  
11. brak opłat od jakiejkolwiek zmiany umowy, 
12. brak opłat za przelew środków na rachunek Zamawiającego, 
13. termin uruchomienia kredytu lub pożyczki – w terminie do 5 dni roboczych od  daty zawarcia 

umowy, 
14. sposób uruchomienia kredytu lub pożyczki – na rachunek bankowy Zamawiającego, 
15. kapitalizacja odsetek niedopuszczalna, 
16. możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki bez dodatkowych opłat, 
17. w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu lub 

pożyczki, a nie do końca okresu umowy, 
18. naliczanie odsetek i kapitału – ostatni dzień miesiąca, 
19. w przypadku, gdy termin spłaty rat kredytu lub pożyczki czy odsetek przypadnie na dzień wolny od 

pracy Zamawiającego (sobota, niedziela, dni ustawowo wolne od pracy) Zamawiający dokona 
wymaganej spłaty w pierwszym, dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty, 

20. zabezpieczeniem spłaty kredytu lub pożyczki będzie weksel In blanco z deklaracją wekslową, 
21. zabezpieczenie umowy kredytu lub pożyczki będzie obejmować wartość umowy wraz z jej 

całkowitym kosztem udzielenia. 
22. raty odsetkowe płatne w okresie karencji kapitału. 
23. zamawiający podpisze weksel wraz z deklaracją wekslową na wzorze wykonawcy po uprzednim 

uzgodnieniu jego treści. 
24. Zakładany termin realizacji umowy od 01.10.2019r. do 30.09.2019r. 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 



 
 
     FORMULARZ OFERTY 
 
I. DANE WYKONAWCY: 
 
1.Pełna nazwa:............................................................................................................................................ 
 
2.Adres prowadzenia działalności:............................................................................................................. 
 
3.tel/fax/e-mail............................................................................................................................................ 
 
4.Imię nazwisko*: ...................................................................................................................................... 
 
5.Adres zamieszkania*: ............................................................................................................................. 
 
6.NIP, REGON........................................................................................................................................... 
 
II. PRZEDMIOT OFERTY: 
 
Oferta dotyczy udzielenia zamówienia na kredyt lub pożyczkę w wysokości 20 000 000 zł 
 
III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość netto  
 
1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................................ 
 
/słownie złotych/........................................................................................................................................ 
 
IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość brutto 
 
1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................................. 
 
/słownie złotych/......................................................................................................................................... 
 
V. SKŁADNIKI CENY OFERTY: 
 
Oprocentowanie kredytu ………………………………. 
WIBOR 1M  z dnia 27.08.2019 r. ……………………… 
Marża wykonawcy……………………………………… 
 
Uwaga: Wykonawca musi dołączyć do formularza oferty, formularz obliczeniowy (symulację 
kosztów kredytu lub pożyczki) kredytu lub pożyczki w całym okresie kredytowania (120 miesięcy tj. 
108 m-cy spłaty rat i 12 m-cy karencji ). Z formularza obliczeniowego musi wynikać 
oprocentowanie, marża kredytu lub pożyczki. 
 

 
        30 dni 
VI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ................................................................................................. 
 
*wypełniają Wykonawcy będące osobami fizycznymi 
 
 
 
 
                                                                                                       ........................................................  
                                                              /podpis osoby uprawionej do reprezentowania/             
 


