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SP ZOZ/DZ/23/2021        Myszków, dnia 1 lipca 2021 r. 
 

Zaproszenie do składania ofert 
 

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, zaprasza do 
składania ofert na: 

„Udzielenie pożyczki albo kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) z 
przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Myszkowie” 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) wysokość kredytu/pożyczki – 4.000.000,00 zł, 
b) przeznaczenie - finansowanie zobowiązań cywilno-prawnych Zamawiającego, 
c) okres kredytowania - 9 lat - z możliwością wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki i skrócenia 

okresu kredytowania,  
d) wykorzystanie kredytu/pożyczki – w następnym dniu po dniu zawarcia umowy, 
e) termin wykorzystania kredytu/pożyczki – do 31 grudnia 2021r.   
f) karencja w spłacie kapitału kredytu/pożyczki – do 30.01.2024r.  
g) spłata kapitału kredytu/pożyczki – nieregularne raty spłaty tj.  

- 60 rat kredytu/pożyczki w wysokości 20.000,00 zł płatnych w okresach miesięcznych 
w terminie od 31 stycznia 2024 roku do 29 grudnia 2028r. ostatniego dnia roboczego każdego 
miesiąca kalendarzowego, 
- 20 rat kredytu/pożyczki w wysokości 133.333,33 zł płatnych w okresach miesięcznych 
w terminie od 31 stycznia 2029 roku do 30 sierpnia 2030r. ostatniego dnia roboczego każdego 
miesiąca kalendarzowego, 
- 1 rata kredytu/pożyczki w wysokości 133.333,40 płatna do dnia 30.09.2030r. 

h) oprocentowanie kredytu/pożyczki – zmienne ( stawka bazowa WIBOR 1M + marża banku) 
i) marża banku – stała w okresie kredytowania, 
j) brak prowizji od kredytu/pożyczki, 
k) zabezpieczenie kredytu/pożyczki – poręczenie do łącznej kwoty 5.600.000,00 zł. przez 

podmiot tworzący SP ZOZ w Myszkowie. 
l) pozostałe warunki kredytowania - w „Opisie przedmiotu zaproszenia”, który stanowi 

załącznik do zaproszenia. 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 
a) nazwę i adres oferenta, 
b) termin ważności oferty, 
c) koszt odsetek w całym okresie kredytowania,  
d) oprocentowanie kredytu/pożyczki w tym stawka bazowa oraz wysokość marży banku, 
e) wysokość opłat związanych z obsługą bankową kredytu/pożyczki, 
f) projekt umowy, 

 
3 Oferty prosimy składać drogą elektroniczną do dnia 15.07.2021r. na adres e-mail: 

sekretariat@zozmyszkow.pl 
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4 Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

5    Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. 
Załączniki do zaproszenia do składania ofert: 
1. Specyfikacja warunków zaproszenia 
2. Formularz oferty – załącznik nr 1 
3. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 
4. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 
5. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 
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