
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
 
 

                      Milanówek, dnia 07.06.2013 r. 
 

TOM.271.2.13.2013                                                                       

 

                                                            

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ZP.271/14/BF/13 na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  
6 300 000 PLN” 
 
 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 5 czerwca 2013 roku wpłynęły kolejne  zapytania w sprawie 
ww. postępowania o niniejszej treści: 

 
 
 

1. „Doprecyzowania informacji dotyczącej pozycji długu JST wg stanu planowanego na 

koniec bieżącego roku budżetowego: 

-  wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN), 

-  wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN), 

-  wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. 

PLN), 

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów 

finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 UoFP z 

budżetu państwa (w tys. PLN), 

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 UoFP z 

innych źródeł (w tys. PLN). 

 

Odpowiedź Zamawiającego:   

Aktualne informacje dotyczące planowanego zadłużenia zawarte są w ostatniej podjętej  

Uchwale Rady Miasta Milanówka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.milanowek.pl  zakładki: 

Uchwały Rady Miasta → Uchwała Rady Miasta z XXVII sesji VI kadencji Rady Miasta z 

dnia 23 maja 2013 r. → Uchwała Nr 29/XXVII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 

maja 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka 2013-2021→ 

załącznik 2.   
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2. Wykaz gminnych podmiotów (nazwa, adres, REGON), 

 

Odpowiedź Zamawiającego:   

wyżej wymienione informacje umieszczone są na stronie internetowej 

www.bip.milanowek.pl, zakładki: jednostki miasta i Milanowskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 

 

3. Wykaz podmiotów, w których gmina posiada zaangażowanie, uwzględniające nazwę 

podmiotu, aktualne zadłużenie oraz datę całkowitej spłaty, 

 

Odpowiedź Zamawiającego:   

Wykaz podmiotów przedstawiony jest  w załączeniu. 

 

 

 

 

 

 
Z poważaniem 

                              Przewodnicząca  Komisji Przetargowej 

                                                          -/- 

                                               Bożena Sehn 

 
 
 
 
 
 
 


