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DG-85/3-NS/585-2018                                                                      Rybnik, dnia 23.10.2018 r. 
 

 
 
 
Dotyczy post ępowania na: 

 
Usług ę udzielenia kredytu/po życzki w kwocie 30 mln zł na okres 120 
miesi ęcy na spłat ę zobowi ązań cywilno-prawnych i refinansowanie 

zawartych kredytów i po życzek. 
(dotyczące zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. ja tej ustawy) 
 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych 

odpowiedzi, jednocześnie modyfikując termin składania i otwarcia ofert. 

 

Pytanie 1:  „W związku z ogłoszeniem zamówienia na usługe udzielenia kredytu lub pożyczki w kwocie 
30 mln zł na okres 120 miesięcy na spłate zobowiązań cywilno-prawnych i refinansowanie 
zawartych kredytów i pożyczek, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu 
składania ofert na dzień 06 listopada 2018 roku. 

W wyniku udzielonych przez Państwa odpowiedzi z dnia 19 października 2018 r. 
niezbędne jest przeprowadzenie stosownych analiz ekonomicznych, które są konieczne 
przy finansowaniu na kwotę 30 000 000,00 złotych. 
Aktualny termin składania ofert nie jest wystarczający na opracowanie w/w procedur.” 

Pytanie 2:  „Uprzejmie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 6-11-2018 w 
nawiązaniu do koniecznej analizy udzielonych wyjaśnień do zapytania DG-85-NS/585-
2018. Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie pytania.” 

Odpowied ź 1 i 2:  Zamawiaj ący przychyla si ę do pro śby i przesuwa termin składania i otwarcia 
ofert. Termin składania ofert ustalony zostaje do d nia 06.11.2018 r. do godziny 10.00  
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30.  
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