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Krośnice 13.09.2022 r. 
RGPOŚiI.271.20.2022 

 
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 11 ust. 1 pkt. 7) ustawy PZP 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Krośnice 
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice 
NIP: 916-13-04-684 
REGON: 931934704 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia – usługa: 

 
W dniu 30 czerwca 2022 r. Rada Gminy Krośnice podjęła uchwałę Nr LIV/364/2022 w sprawie 
emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2022 oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu o wartości 4.000.000,00 zł. (słownie: cztery miliony tysięcy złotych) z 
przeznaczeniem jest sfinansowania planowanego na rok 2022 deficytu budżetu Gminy Krośnice 
oraz spłata zaplanowanych w 2022 roku rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek i wykupu obligacji. 
Wobec powyższego proszę zainteresowane Banki  o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej 
przeprowadzenia emisji obligacji dla Gminy Krośnice z uwzględnieniem założeń jak niżej: 
1. Ilość obligacji – 4000 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).  
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata. 
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.  
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.  
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.  
6. Planowany termin emisji obligacji nie później niż w dniu 23 grudnia 2022 r.  
7. Wartość serii oraz lata wykupu zgodnie z uchwałą Nr LIV/364/2022 Rady Gminy Krośnice z 

dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2022 
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  

8. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy 
Krośnice. 

 
UWAGA  
Dopuszcza się nabycie przez Gminę Krośnice obligacji przed terminem ich planowanego wykupu 
w celu umorzenia bez opłat dodatkowych. Sytuacja taka spowoduje automatycznie zmniejszenie 
wysokości należnych odsetek.  

 
9. Oferta powinna być wiążąca i nie można uzależniać jej ważności od uzyskania pozytywnej 

decyzji kredytowej. 
10. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 3M, ustalonej na dwa dni 

robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.  
11. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.  
12. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym. 
13. Oferta powinna obejmować kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu 

i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do 
objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia 
przez Emitenta daty emisji. Oferta powinna w szczególności zawierać wysokość marż ponad 
stawkę WIBOR3M oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi.  
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W ofercie powinna zostać także zawarta informacja o innych kosztach niezbędnych do 
przeprowadzenia emisji np. opłaty na rzecz KDPW. 
W szczególności zakres świadczonych usług powinien obejmować: 

• przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa 
emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o 
ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego), 

• pełnienie roli Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

• pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych 

• nabycie obligacji na rachunek własny 

• organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji 
oraz wykupem i wypłatą oprocentowania 

 
3. Termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.10.2022 r. o godzinie 12:00.  
 
4. Przygotowanie oferty: 

1. ofertę należy składać: 
− na adres mailowy : kbien@ug.krosnice.pl (skan kompletnej i podpisanej oferty)  
− pisemnie:  na adres Urzędu Gminy Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice lub osobiście 

w   sekretariacie Urzędu Gminy Krośnice (I piętro, pokój nr 17), ul. Sportowa 4, 56-320 
Krośnice 

2. W przypadku ofert składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty: ofertę należy złożyć w 
zamkniętej kopercie z adnotacją: „oferta złożona na zapytanie ofertowe w sprawie emisji 
obligacji komunalnych”. W przypadku ofert składanych elektronicznie w tytule należy wpisać: 
„oferta złożona na zapytanie ofertowe w sprawie emisji obligacji komunalnych”. 

 
5. ISTOTNE WARUNKI UMOWY EMISYJNEJ  

1. Wykonawca (Agent Emisji) załączy do oferty projekt umowy (umów) obejmującej cały zakres 
zamówienia określony w ogłoszeniu.  

2. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.  
3. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.  
4. Umowa powinna obejmować zadania Emisji opisane w pkt 2 niniejszego ogłoszenia.  
5. Emisja obligacji nastąpi do 23 grudnia 2022 roku.  
6. Zamawiający (Emitent) zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów 

umowy z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszym 
ogłoszeniu.  

 
6. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY (Agenci Emisji) 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.  
2. Posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.  
3. Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
5. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia. 
6. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji. 

 
7. DO OFERTY ZAŁĄCZONE POWINNY BYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:  

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.  

mailto:kbien@ug.krosnice.pl
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2. Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy. Wymóg przedstawienia 
pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których:  
a) oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze 

sądowym jako uprawniona do reprezentacji Wykonawcy,  
b) oferta jest składana przez konsorcjum, w którym konsorcjanci wskazują podmiot 

upełnomocniony do złożenia oświadczenia woli odnośnie zobowiązań zawartych w 
ofercie. Konieczne jest wtedy udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania 
Wykonawcy przez inny podmiot. Zachowanie tego wymogu nie jest konieczne, gdy ofertę 
podpisują – we właściwy sposób - wszyscy konsorcjanci.  

3. Parafowane projekty umowy/umów, o których mowa w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.  
4. Do oferty powinny zostać dołączone projekty umów: umowy emisyjnej, umowy na agenta 

emisji i umowy na agenta płatniczego. 
5. Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące 

ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa jeżeli są wymagane). 
6. Emitent dopuszcza składanie ofert podpisanych elektronicznie (podpisy kwalifikowane). 

 
Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy lub osobę upoważnioną przez Wykonawcę, ewentualnie przez radcę 
prawnego lub adwokata.  

 
8. Kryterium oceny ofert. 

Zamawiający (Emitent) uzna za najbardziej korzystną ofertę z niższą łączną ceną skalkulowaną 
według wzoru opisanego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. 
Spośród złożonych ofert Gmina Krośnice wybierze ofertę najkorzystniejszą, z uwzględnieniem 
zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektów umów. Emitent zastrzega 
sobie prawo do negocjacji przedstawionych projektów umów. Jednocześnie Gmina Krośnice 
zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.  
Przy wyborze oferty nie będzie stosowana ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), ponieważ zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 7) w/w 
ustawy do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.  

 
Bliższe informacje dostępne pod nr tel. 71 38 46 003, 71 38 46 026 lub adresach e-mail 
ekalitynska@ug.krosnice.pl, kbien@ug.krosnice.pl,  
 
Załączniki:  
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia. 
2. Uchwała Nr LIV/364/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie emisji 

obligacji komunalnych w roku budżetowym 2022 oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – 
załącznik nr 3 do ogłoszenia. 

4. Uchwała nr V/75/2022 SO RIO we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2022 roku 

mailto:ekalitynska@ug.krosnice.pl
mailto:kbien@ug.krosnice.pl

		2022-09-13T09:05:48+0200
	Andrzej Biały




