
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
 

                      Milanówek, dnia 17.03.2014 r. 
 

TOM.271.1.8.2014 

                                                            

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ZP.271/8/BF/14 na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  
5 000 000 PLN” 

 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 13 marca 2014 roku wpłynęły kolejne zapytania w sprawie 
ww. postępowania o niniejszej treści: 

 
„Szanowni Państwo, 

w celu określenia możliwości obsługi kredytowej zwraca się z prośbą o dostarczenie bądź 
umieszczenie na stronie internetowej następujących dokumentów: 
1.  Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2013 r. 
2.  Struktura dochodów własnych Miasta wg stanu na 31.12.2013 r. 
3.  Poziom dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku w 2013 r. 
4.  Zestawienie posiadanych przez Miasto kredytów, pożyczek udzielonych poręczeń 
 

Zwracamy się także z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy 
Milanówek następujących formularzy w wersjach edytowalnych: 
1. Załącznik nr 1 „Formularz oferty” 
2. Załącznik nr 2 „Tabela kosztów kredytu” 
3. Załącznik nr 3 „Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu” 
4. Załącznik nr 4 „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” 
5. Załącznik nr 5 „Oświadczenie”” 

 
 
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż:  
 
Ad. 1.  

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2013 roku będzie sporządzone zgodnie  

z terminem do dnia 31 marca 2014 roku . 

Ad. 2.  

Zamawiający udostępnia tabelę „Dochody za 2013 r.”. 

Ad. 3  

Zamawiający udostępnia tabelę „Dochody za 2013 r.”. 

 



 

 
                                                                        05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 

tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 
e-mail: miasto@milanowek.pl 

 
 

Ad. 4  

Zamawiający dysponuje sprawozdaniem Rb Z za 2013 rok, które zostało udostępnione na 

stronie internetowej w dokumentacji przedmiotowego postępowania tabelę 

 

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej  w formie edytowalnej formularze 
niezbędne do przedłożenia wraz z ofertą. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokumenty 
wymagane w ofercie powinny być wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg warunków  
i postanowień zawartych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
bez dokonywania zmian przez Wykonawcę.  

 

 

Z poważaniem 

                              Przewodnicząca  Komisji Przetargowej 

                                                          -/- 

                                                    Bożena Sehn 

 


