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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na 	 em obligacji komu Gminy ianka 

I. 

Gmina Somianka-Parcele 16b, 07-203 Somian 7418790, 

2974187 ad res poczty elektronicznej; somian 

TRYB UDZIElENIA ZAMOWIENIA 

Zamowienie publiczne 0 wartosci nie wyrazonq w ztotych 

rownowa kwoty 30000 euro okreslonej wart. 4 p 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

r. 	Prawo zamowien publicznych (Dz. U z poz. 1986 z poin. zm.) dalej 

oraz Zarzqdzenia Nr 12/K/14 W6jta Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 

2014 roku w wprowadzenia Regulaminu udzielania zam6wien publicznych 0 

szacunkowej nieprzekraczajqcej 000 euro w U Gminy Somianka. 

prowadzone jest w trybie ia ofertowego. 

szacunkowa 	 zamowienia ustalona zgodnie z ustawq Prawo 

i wynosi EURO. 

II. 	 zapytania ofertowego: 

W uchwatq Nr V1/35/19 Gminy Somianka z dnia 4 marca 

roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 0 wartosci 4.000.000,00 zt ( 

stownie: cztery miliony ztotych) z przeznaczen na sfinansowanie 

deficytu bu w zwiqzku z realizacja planowanych wydatkow inwestycyjnych 

oraz wczesniej zaciqgniE;tych z tytutu kredyt6w, pozyczek oraz 

wykup wyemitowanych obligacji. 

1. 	 lobi 4.0000 wartosci 1.000,00 zt (stownie: jeden 


) kazda. 


2. 	 nabycia skierowana do 

mniejszej niz 150 

3. 	 bE;d q obligacjami na 

4. 	 nie bE;dq posiadaty formy dokumentu. 

5. 	 bE;d q zabezpieczone. 

6. 	 ki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2019 roku zostanq przeznaczone 

na: 

nansowanie planowanego deficytu w z realizacja zadan 

w tqcznej kwocie 3.461.324,30 zt ( miliony czterysta szescdziesiqt jeden 

dwadziescia cztery zt 30/100), 

b) wczesniej zaciqgniE;tych z tytutu kredyt6w, pozyczek oraz 

wykup wyemitowanych obi zt (stownie: piE;cset 

siedem tysiE;cy piE;C zt 70/100). 

7. 	 wyemitowane w seriach: 

a. 	 seria A19 0 wartosci zt 

b. 	 seria B19 0 wa zt 

c. 	 seria C19 0 wartosci 100.000,00 zt 

d. D19 0 wartosci 100.000,00 zt 



e, seria E19 0 wartosci 600,000,00 zt 

f, seria F19 0 wartosci zt 

g, seria G19 0 wa 600,000,00 zl 

h, seria H19 0 wa 600,000,00 zl 


i. seria 1190 wartosci 600,000,00 zl 


j, seria J19 0 wartosci 600,000,00 zl 


8. obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku. 

9. 	 Cena i obligacji rowna wa nominalnej. 

10. Wydatki z przeprowadzeniem emisji obligacji pokryte z dochodow 

11. zostanq wykupione w nastEiPujqcych terminach: 

a. 	 zostanq wykupione w roku 

b. serii B19 wykupione w 2021 roku 

c. serii C19 wyku w 2022 roku 

d. 	 obligacje D19 wykupione w 2023 roku 

e. 	 obligacje E19 zostanq wykupione w roku 

f. ligacje serii zostanq wykupione w roku 

g. serii G19 zostanq wykupione w 2026 roku 

h. serii H19 zostanq wykupione w 2027 roku 


L obligacje 119 wykupione w roku 


j. 	 obligacje J19 zostanq wykupione w roku. 

12. Obligacje 	 wykupione wedtug wartosci nominalnej. 

Jezeli data wykupu okreslona w ust. 1 przypadnie na lub 

ustawowo wolny od pracy, wykup nastqpi w najblizszym dniu roboczy 

p dniu. 

14. Oprocentowanie obligacji nalicza siEi od wartosci nominalnej i wyptaca w okresach 

potrocznych liczonych od emisji, z zastrzezeniem, ze pierwszy okres odsetkowy 

moze trwac maksymalnie 

Oprocentowa obligacji stawce WI AM, na dwa 

dni robocze przed rozpoczEiciem okresu odsetkowego, powiEikszonej 0 

Oprocentowanie po uptywie okresu odsetkowego. 

17. Jezeli wyptaty nia okreslony w ust. 	 na sobotEi lub 

ustawowo wolny wyptata w najblizszym dniu 

roboczym przypadajqcym po tym dniu. 

18. Wydatki zwiqzane z wyptata oprocentowania pokryte z dochodow wtasnych z 

tytutu udzialu w podatku od os6b 2019 -2029. 

Rozchody z wykupem obligacji pokryte z dochod6w wlasnych z tytutu 

udziatu w podatku od os6b fizycznych w 2020-2029. 

III. Wymagania Zamawiajqcego: 

1. 	 Oferta powinna: 

a. kompleksowy p 	 i obstugi programu 

w ofercie niepubliczneL ze szczeg61nym zobowiqzan 

banku objEicia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w 5 dni od 

wyznaczenia Gmin~ nka daty emisji; 



b. 	 w szczegolnosci zawierae wysokose marzy ponad stawk~ WIBOR 6M w tej 

samej wysokosci dla kazdej serii obligacji oraz wysokose prowizji na organizacj~ 

i gwarancj~ emisji; 

c. 	 dla porownania sktadanych ofert przyjmuje s i~ stawk~ WIBOR 6M z dnia 

12.04.2019 t.j.l,79% 

d. 	 bye wiqzqca tj. stanowie ofert~ w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

2. 	 Do oferty powinien zostae dotqczony projekt umowy emisyjnej, spetniajqcy 

nast~pujqce wymogi Emitenta: 

a. 	 Srodki z tytutu emisji obligacji przez Bank na rynku pierwotnym powinny bye 

przekazane na rachunek wskazany przez Emitenta najpozniej w ustalonej 

dacie emisji, 

b. 	 Srodki z tytutu odsetek i wykupu obligacji zostanq przekazane przez Emitenta 

na rachunek wskazany przez bank 

c. 	 Emitent zastrzega sobie prawo do nieodptatnego dokonania zmiany terminow 

wykupu przesuwnej serii obligacji, z zachowaniem terminu wykupu tj . w latach 

2020 - 2029, 

d. 	 Podpisanie aneksu do umowy emisyjnej nie b~dzie wiqzato si~ z zadnymi 

dodatkowymi kosztami dla Emitenta, a marza dla przesuwnej serii nie ulegnie 

zmianie. 

IV. 	 Kryteria oceny oferty : Najnizszy koszt obstugi emisji obligacji - 100%. 

V. 	 Miejsce i termin sktadania ofert: 

1. 	 Ofert~ nalezy sporzqdzie w j~zyku polskim i ztozye w terminie do dnia 29 kwietnia 

2019 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wptywu ) 

a) osobiscie siedzibie Zamawiajqcego: Urzqd Gminy Somianka, Somianka -

Parcele 16 b, 07-203 Somianka, 

b) za posrednictwem poczty lub postanca - na adres Gminy Somianka, 

Somianka - Parcele 16 b, 07-203 Somianka, 

c) 	 otwarcie ofert nastqpi w dniu 29 kwietnia 2019 r . 0 godz. 12.15 w siedzibie 

zamawiajqcego (sala konferencyjna) 

2. 	 Ofert~ nalezy ztozye w zamkni~tej kopercie lub innym opakowaniu w sposob 

zapewniajqcy nieujawnienie tresci oferty do chwili jej otwarcia. Zamkni~tq 

kopert~ lub inne opakowanie nalezy opisae nast~pujqco: 

Urzqd Gminy w Somiance 

Somianka - Parcele 16b, 07-203 Somianka 

Oferta na organizacj~ emisji obligacji komunalnych Gminy Somianka 

Nie otwierae przed dniem 29 .04.2019 do godz . 12:15 

3. 	 Oferty ztozone po terminie nie b~dq rozpatrywane . 

4. 	 Osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamowienia : Skarbnik Gminy 

Anna Krolikowska tel. 29 741 88 84. 

VI. 	 Informacje dodatkowe: 

Na stronie pod adresem ugsomianka.bip.org.pl w zaktadce Uchwaty Rady Gminy 

dost~pne Sq aktualne Uchwaty Rady Gminy m. in . w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Somianka oraz Uchwata Budzetowa. 

VII. 	 Zatqczniki: 

- zatqcznik Nr 1- formularz ofertowy, 



- zatqcznik Nr 2 - Uchwata Nr VI/35/19Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. 


w sprawie emisji obligacji komunalnych, 


- ztqcznik Nr 3 - Uchwata Nr VII/51/19 Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 2019 r. 


zmieniajqca Uchwat~ Nr V1/35/19Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. w 


sprawie emisji obligacji komunalnych, 


- zatqcznik Nr 4- Uchwata Nr O. 119.2019 sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby 


Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2019 r. 



