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DG-113/1-NS/676-2018  Rybnik, dnia 16.11.2019 r. 
 
 

Zapytanie ofertowe  
(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) na: 
 
 
 

na udzielenie kredytu /po życzki w kwocie 30 mln zł na okres 120 miesi ęcy na spłat ę 
zobowi ązań cywilno - prawnych i refinansowanie zawartych kred ytów i po życzek 

 
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. ja ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy tej nie 

stosuje się w przypadku niniejszego zamówienia. 
 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest udzielenie i obsługa kredytu obrotowego lub pożyczki na spłatę 
zobowiązań cywilno-prawnych, w tym refinansowanie zawartych umów kredytu i pożyczek z 
możliwością potrącenia z kwoty udzielonego finansowania aktualnego salda przysługującego 
wykonawcy z zastrzeżeniem, że oferta złożona jest na kwotę wskazaną w postępowaniu oraz złożona 
oferta nie będzie mniej korzystna niż warunki w obecnie trwających umowach.  

      Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie wyrażenie zgody na potrącenie na piśmie. 
 
2. Istotne warunki tego zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona 

na stronie internetowej szpitala: www.szpital.rybnik.pl, stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania. 
 

3. Termin złożenia oferty: do dnia 26.11.2018 r. do godz. 10.00  (decyduje data doręczenia do siedziby 
zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia).  
 

4. Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania. 
 

5. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
 

cena  100% 
 

6. Informacje w przedmiocie zamówienia będą zamieszczane na stronie internetowej szpitala: 
www.szpital.rybnik.pl. 

 
 

z upoważnienia DYREKTORA 
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 

 
dr n. med. Wojciech Kreis 

 


