
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
 
 

                      Milanówek, dnia 24.05.2013 r. 
 

TOM.271.2.13.2013                                                                       

                                                            

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ZP.271/14/BF/13 na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  
6 300 000 PLN” 

 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 24 maja 2013 roku wpłynęło zapytanie w sprawie ww. 
postępowania o niniejszej treści: 

 
„W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie 
kredytu długoterminowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego 
formularza” 
 
 
Otrzymany  formularz Zamawiający przekazuje jako załącznik do pytań. 
 
 
W odpowiedzi na pismo z prośbą o wypełnienie załączonego formularza, uprzejmie 

informujemy,  że zgodnie z SIWZ: 

„Do oceny zdolności kredytowej Miasta Milanówka przedkłada się niżej wymienione materiały: 

Uchwała Nr 244/XXIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2012 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok – załącznik 6 
Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego www.milanowek.pl 
 
Uchwała Nr 277/XXVI/13Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 2013 roku  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 (uchwała zawiera 
objaśnienia aktualnej sytuacji finansowej miasta oraz aktualną prognozę długu wraz ze 
wskaźnikami z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych oraz z art. 169 i 170 starej 
ustawy o finansach publicznych) – załącznik 7 

Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego www.milanowek.pl 

Uchwała Nr Wa.27.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty 
długu Miasta Milanówka – załącznik 8 

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty 

przez Miasto Milanówek kredytu długoterminowego – załącznik 9  (uchwała RIO zostanie 

niezwłocznie dołączona po otrzymaniu opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 6 

300 000 zł). 
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Uchwała Nr 278/XXVI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 2013 roku  
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok – (uchwała wprowadziła zmianę  kwoty kredytu 
na 6 300 000 zł) załącznik 10. 
Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego www.milanowek.pl 

 

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że: 

- nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie 

prowadzonego postępowania jak również przed zawarciem umowy z wyłonionym 

Bankiem, bowiem Zamawiający dostarczył w SIWZ wszelkie dane, które umożliwiają 

sporządzanie przez Banki własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie 

przetwarzał danych zawartych w SIWZ.  

- informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Milanówek są dostępne na stronie 

internetowej www.milanowek.pl. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą 

mogły być przesłane przed zawarciem umowy na zaciągnięcie kredytu.” 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

                              Przewodnicząca  Komisji Przetargowej 

                                                          -/- 

                                               Bożena Sehn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


