OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 417170-2011 z dnia 2011-12-08 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Kijewo Królewskie
Przedmiotem zamówienia jest
1) Kwota kredytu - 1 400 000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych)
2) Okres kredytowania - 72 m-ce, tj. od 29.12.2011 r. do 28.12.2017 r. .
3) Karencja w spłacie kapitału - do...
Termin składania ofert: 2011-12-16
Numer ogłoszenia: 423496 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 417170 - 2011 data 08.12.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie, Urząd Gminy Kijewo
Królewskie 15, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6867056, fax.
056 6867056.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest 1) Kwota kredytu - 1 400 000 zł
(słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) 2) Okres kredytowania - 72 m-ce, tj.
od 29.12.2011 r. do 28.12.2017 r. . 3) Karencja w spłacie kapitału - do 30.06.2012 r. .
4) Spłata kredytu - 23 raty kwartalne płatne od 30.06.2012 r. do 31.12.2017 r.
rozłożone następująco: do 30.06.2012 - 20000zł do 31.12.2012 - każda rata po 45
000zł do 31.12.2012 - każda rata po 35 000 zł do 31.12.2015 - każda rata po 82 500 zł
do 28.12.2017 - każda rata po 85 000zł 5) Spłata odsetek - 25 rat kwartalnych płatnych
od 31.12.2011 r. do 31.12.2017 r. 6) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym
terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy
(zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów).
7) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi, będą dokonywane w
złotych polskich..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest 1) Kwota kredytu - 1 400
000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) 2) Okres kredytowania - 72 mce, tj. od 29.12.2011 r. do 28.12.2017 r. . 3) Karencja w spłacie kapitału - do
30.06.2012 r. . 4) Spłata kredytu - 23 raty kwartalne płatne od 30.06.2012 r. do
31.12.2017 r. rozłożone następująco: do 30.06.2012 - 20 000zł do 31.12.2012 - każda
rata po 45 000zł do 31.12.2014 - każda rata po 35 000 zł do 31.12.2015 - każda rata po
82 500 zł do 28.12.2017 - każda rata po 85 000zł 5) Spłata odsetek - 25 rat
kwartalnych płatnych od 31.12.2011 r. do 28.12.2017 r. 6) W przypadku spłaty
kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie
do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez
ponoszenia kosztów). 7) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi,
będą dokonywane w złotych polskich.

