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 Wołomin 12 kwietnia 2021 r. 

Nr sprawy: SPW.293.56.2021 

 

Zamawiający  

Powiat Wołomiński  

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3  

NIP 125-09-40-609 

REGON :  013269344 

e mail : kancelaria@powiat-wolominski.pl  

tel.(22) 346 11 13 : 346 11 57 : 346 11 56  

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

 

 

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na :  

 

1. Przedmiot zamówienia - usługę doradztwa w procesie emisji obligacji komunalnych  

w roku 2021. Zakres zamówienia obejmuje:  

1) Konsultacje i weryfikacja programu emisji obligacji, w tym przygotowanie projektu 

stosownej uchwały organu stanowiącego w przedmiocie emisji obligacji komunalnych wraz 

z uzasadnieniem oraz wskazaniem niezbędnych zmian do ujęcia w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Wołomińskiego . 

2) Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji komunalnych 

pod kątem merytorycznym oraz formalnoprawnym, w tym: 

a) oszacowanie wartości zamówienia, 

b) przygotowanie zasad oraz harmonogramu postępowania, gwarantujących 

przejrzystość, uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie oferentów,  

c) przygotowanie specyfikacji warunków postępowania oraz skierowanie do instytucji 

finansowych – agentów emisji, aktywnie działających na rynku emisji obligacji 

komunalnych, 

d) udzielanie wyjaśnień zainteresowanym w trakcie postępowania, 

e) przygotowanie oceny złożonych ofert oraz udzielenie rekomendacji najkorzystniejszej 

oferty, 
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f) przeprowadzenie negocjacji z agentem emisji, zarówno w zakresie ceny oferty, jak i 

zapisów umowy.  

2. Kod  CPV         712410 – Usługi doradcze, analizy 

3. Zamówienia uzupełniające  : Zamawiający nie przewiduje zamówień  uzupełniających 

4. Termin realizacji  zamówienia  : preferowany termin 90 dni od dnia podpisania umowy. 

Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji umowy określonego w ofercie 

w przypadku trudności z pozyskaniem dokumentów i uzgodnień koniecznych do jej 

wykonania, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.  

5. Warunki  płatności  - forma bezgotówkowa  w ciągu 21 dni od  daty podpisania  protokołu 

odbioru. 

6. Warunki  udziału w postepowaniu – prowadzenie  działalności  gospodarczej  

7. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu  

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6-m-cy przed upływem 

terminu składania ofert  

- wykaz przeprowadzonych emisji obligacji komunalnych w roku 2020 dla jst. 

8. Kryteria oceny ofert : Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu  

o następujące kryteria: 

- cena za wykonanie zadania - 100% 

Sposób wyliczenia punktacji: 

Kryterium ceny = zaproponowana minimalna cena ofertowa / cena brutto badanej oferty * 100 % 

9. Miejsce i termin składania ofert   

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.04.2021 r., godz. 14.00, w jednej z wybranych 

form: 

1) przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-

200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie Usługa doradztwa w procesie pozyskiwania 

obligacji (decyduje data  wpływu do kancelarii Starostwa ), 

2) elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl z tytułem Usługa 

doradztwa w procesie pozyskiwania obligacji . Oferta winna być opatrzona  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10.  Miejsce i termin otwarcia ofert 

Sala konferencyjna Starostwa Powiatu Wołomińskiego,  

05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3,  

26 kwietnia 2021 r., godz.10.00  



3 

 

11. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: 

Agnieszka  Adam - Skarbnik Powiatu 

Barbara Paciorek - Naczelnik Wydziału Finansowego 

Jadwiga Tomasiewicz - Główny specjalista 

      tel.(22) 346 11 13; 346 11 57; 346 11 56  

12. Załączniki  

        - załącznik  Nr 1  druk oferty 

        - dokumenty określone w pkt 7 

         

 

STAROSTA 

 

/-/ Adam Lubiak 


