
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 323438-2011 z dnia 2011-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sulików 

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.480.107,00 zł z 

przeznaczeniem na: - finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.497.607,00 zł - spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z... 

Termin składania ofert: 2011-10-14  

Numer ogłoszenia: 329530 - 2011; data zamieszczenia : 11.10.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  323438 - 2011 data 06.10.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 7787613, fax. 75 7756922. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3.  

W ogłoszeniu jest:  5) stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty : według stawki WIBOR 

1M 4,64% - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z 

ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy i stałej marży Wykonawcy. Przy 

naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z 

ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy, 

czyli np. odsetki od 1-go sierpnia - WIBOR 1M z 31 lipca. Zmiana oprocentowania następuje każdego 

pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca..  

W ogłoszeniu powinno by ć: 5) stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty : według stawki 

WIBOR 3M 4,64% - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 

3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy i stałej marży Wykonawcy. 

Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 3M z 

ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy, 

czyli np. odsetki od 1-go sierpnia - WIBOR 3M z 31 lipca. Zmiana oprocentowania następuje każdego 

pierwszego dnia następnego miesiąca..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4.  

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.10.2011 godzina 11:50, miejsce: Urząd Gminy Sulików 59 - 975 Sulików ul. Dworcowa 5 (Biuro 
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Obsługi Klienta)..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 21.10.2011 godzina 11:50, miejsce: Urząd Gminy Sulików 59 - 975 Sulików ul. Dworcowa 5 

(Biuro Obsługi Klienta)..  
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