
GMINI\ SKORZEC
o8- l. 14 SKORZIIC

ul. Siedlecka 3
NIP: 821-23-93-379

RIG.271 .5.2015 Sk6rzec, dnia 9 wrzeSnia 2015r.

dot. zqmdwienia publicznego pn.: ,,Udzielenie kredytu dlugoterminowego na splatg
w c ze S niej zaciqgnig$ c h zo b owiqzafi "

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.09.2015 r., zgodnie z afi. 38 ust. 2 ustawy z dnia 19
stycznia 2004r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz, U. 2013, poz. 907, z poLn. zm.)
Zamaw iaj 1cy udziela o dp o wi e dz i na zadane pyt ani a o tre S c i :

Pytanie l:

Zwracam sig z proibq o udostgpnienie danych zamieszczonych w tabeli wg stanu aktualnego
31.08.2015:

2. Udzielone przezjednostkg gwarancje, porgczenia i inne zobowi4zania (bilansowe i pozabilansowe
z wylqczeniem zobowiqzari wynikajqcych z bie2qcej dzialalnoici JST)

3Funkcjonuj4ce transakcje zwi4zane z ryzykiem kredytowym (bilansowe i pozabilansowe), w tym
pofrczki pozabankowe, wg stanu na dzieh

Lp Kredvtodar'vca Rodzqi krvota waluta Zadtrthenie ZadluZenie przetermin,
tralsakcji udzielona og6lem w t),s zl

rv tys zl kapital odsetki
jednostka

1" Akcje , udzialy w innych podmiotach

Nazwa podmiotu Warto5i udzialdw
w tvs zl

% w og6lnej liczbie
glos6rv na WZA

o/o ndzial rv kapitale
nodmiotrr

Podrniot Regon / Pesel
NIP

Rodzaj zobowiqzania WysokoSi
zobowiqzania

w tvs zl

Waluta Okres od - do



2

oodmiotv Dowitrzane

W przypadku, gdy jednostka korzysta zforfaitingt proszg poda6 |ytt\wierzytelno6ci:

4. 1. Wyemitowane papiery wierzycielskie

Lp Agent / Gwarant Rodzaj zobor+'iqzania Wysoko6i
zobowiqzania

rv tvs zl

Walut
2

Okres od -do

iednostkarl
z

pod

I
nioty powi4zane

2

4. 5 . Zab ezpieczenia doty cz4ce ww . zob ow iqzahi

Transakcja Forma prawna zabezpieczenia I przedmior zabezpieczenia WafioSi
zabezpieczenia

wWs

Waluta

jednostka

ad. I

ad2

podmioty pora,

ad.3

r4zane
I

ad4

r!i ii ii!! ii ,iii irltti irt!ii iiiiiiirrl ii itii (mieiscowoit, datn) i i /pp4p_t:--V_-f_!p_p_Lq4qygy )--.--.----.-------:/--------.-j,-----.----------Qp4p_ll..V-.r-!p-p-Lq4qy



Odpowiedi na pvtanie L:

Informacje o sytuacji ekonomicznej Gminy Sk6rzec zawarto w zalqczniku nr 24 do SIWZ"

Pkt 1: Nie dotyczy

Pkt 2: Nie dotyczy

Pkt 3:

Funkcjonujqce transakcje zwi4zane z ryzykiem kredytowym (bilansowe i pozabilansowe), w tym
poLryczki pozabankowe, wg stanu na dzief 31.08.2015

W przypadku, gdy jednostka korzystazfofiaitingu proszg poda6 tytul wierzytelno$ci:

---Ni-"--4p---tgrv--------------i--------

4.1: Nie dotyczy

4.5: Nie dotyczy

Pkt

Pkt

YB

Stanisiaw KalinsKt

Oftzymujq
1. strona internetowa Gminy Sk6rzec
2. ala

iednostka

I Bank Pekao
SA

Kredyt 2.800 PLN 746,7 27.06.2011 31.12.2016

2 Bank
Gospodarstwa
Kraiowego

Kredyt 2.100 PLN 960 31.10.2012 31.12.2017

a
J GETIN Bank Kredyt |.964 PLN 1.701 20.08.2013 31.12.2018

4 WFOSiGW Po|yczka 1.160 PLN 645 04.09.2013 30.06.2018

5 WFOSiGW Poiryczka 2.706,508 PLN 915,7 22.06.2015 20.t2.2020

oodmiotv oowiazane

Nie dotycry


