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Zp.9.2019 	 Somianka, dnia 23 kwietnia 20 19r. 

Wszyscy Wykonawcy 

Dotyczy zapytanie ofertowego: 

Na zorganizowanie emisji obligacji komunalnych dla Gminy Somianka 


Zamawiajqcy w odpowiedzi na pytania Wykonawc6w dotyczqce tresci zapytania 
ofertowego udziela nastypujqcych wyjasnien: 

Pytanie nr 1: 
Proszy 0 przes1anie: 

1) informacji jaki jest bank obs1ugujqcy Gminy i do kiedy obowiqzuje umowa na obs1ugy 

rachunku, 

2) informacji czy Gmina posiada kredyt w rachunku biezqcym, jesli tak to w jakim banku, 

jaki jest jego lin1it, jakie by10 jego wykorzystanie i do kiedy on obowiqzuje (wg stanu na 

31.12.2018 L), 

3) zestawienia zobowiqzan z tytu1u kredyt6w, pozyczek i obligacji na dzien 31.12.2018 L 

z wskazaniem nazwy instytucj i, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zad1uzenia na 

31.12.2018 L, daty ostatecznej sp1aty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacjq, ze te 

zobowiqzania Sq obs1ugiwane terminowo, 

4) informacji czy Gmina posiada co najmniej 200/0 akcji lub udzia16w w sp61kach, jesli tak 

to proszy 0 przes1anie bilansu oraz rachunku zysk6w i strat za 2017 L dla tych sp61ek. 


Odpowiedi: 
Zamawiajqcy udziela wyjasnien: 

1) 	 Rachunek wystawiony na Gminy Somianka obs1uguje Bank Sp61dzielczy w Ostrowi 
Mazowieckiej Oddzia1 w Somiance. Ostatnia umowa na obs1ugy rachunku 
podpisana by1a w dniu 1.09.2016 L i obowiqzuje do dnia 31.08.20 19L 

2) 	 Gmina na dzien dzisiejszy nie posiada kredytu w rachunku biezqcym. 
3) 	 Na dzien 31 grudnia 2018 L Gmina posiada zobowiqzania z tytu1u: 

- pozyczki w WFOSIGW udzielanej w dniu 26 wrzesnia 2014 L na kwoty 
166.666,00 z1. Na dzien 31 grudnia 2018L pozosta1o do sp1aty 3.024,70 z1. Data 
ostatniej raty sp1aty to 28 luty 2019 L (zabezpieczenie weksel in blanco); 
- emisji obligacji komunalnych Dom Maklerski Banku BPS SA w dniu 18 grudnia 
2013 L na kwoty 4.640.000,00 zl. Na dzien 31 grudnia 2018 r. pozosta1o 
zobowiqzanie w kwocie 2.900.000,00 zl. Ostateczna data wykupu zostanie 
dokonana w 2023 roku (zabezpieczenie weksel in blanco); 
- kredyt w GETlN Noble Bank SA udzielony w dniu 4 listopada 2013 L w kwocie 
1.500.000,00 z1. Na dzien 31 grudnia 2018 L pozosta1o do sp1aty 875.000,00 zl. 
Ostateczny termin sp1aty 31 sierpnia 2023 L (zabezpieczenie weksel in blanco). 
Wszystkie platnosci z tytu1u zobowiqzan Sq obs1ugiwane terminowo. 

4) 	 Gmina Somianka nie posiada akcji i udzia16w w sp61kach. 
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