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INFORMACJA O KOREKCIE  

w dokumentach dotyczących rozpoznania cenowego na Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

Pabian-Med w Pabianicach 

 
1. W Załączniku Nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w punkcie I PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA, w podpunkcie 5): 

podano: 

Udzielenie kredytu obrotowego (odnawialnego) w rachunku bieżącym w wysokości minimum 350 000 

złotych (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy), 

winno być: 

Udzielenie kredytu obrotowego (odnawialnego) w rachunku bieżącym w wysokości minimum 300 000 

złotych (słownie złotych: trzysta tysięcy). 

2. W Załączniku Nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w punkcie III SPOSÓB 

OBLICZENIA CENY: 

napisano: 

Pełen koszt bieżącej obsługi bankowej obejmuje: prowizje, marże, inne opłaty oraz oprocentowanie kredytu 

w rachunku bieżącym. 

Ofertę w zakresie oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy złożyć według stawki WIBOR 3M 

notowanej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego złożenie ofert. Pełen koszt obsługi kredytu w 

rachunku bieżącym należy obliczyć przy uwzględnieniu kosztów opłat i prowizji stosowanych przez Bank 

oraz przy założeniu, że kredyt wynosi 350 000 złotych a pełne wykorzystanie kredytu będzie wynosić 

przeciętnie 20 dni w każdym miesiącu. 

winno być: 

Pełen koszt bieżącej obsługi bankowej obejmuje: prowizje, marże, inne opłaty oraz oprocentowanie kredytu 

w rachunku bieżącym. 

Ofertę w zakresie oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy złożyć według stawki WIBOR 3M 

notowanej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego złożenie ofert. Pełen koszt obsługi kredytu w 

rachunku bieżącym należy obliczyć przy uwzględnieniu kosztów opłat i prowizji stosowanych przez Bank 

oraz przy założeniu, że kredyt wynosi 300 000 złotych a pełne wykorzystanie kredytu będzie wynosić 

przeciętnie 20 dni w każdym miesiącu. 

3. W FORMULARZU CENOWYM w Lp. 8 

podano: 

4. Koszt kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 350 000 zł* 

winno być: 

Koszt kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 300 000 zł* 

5. W FORMULARZU CENOWYM w dolnej tabeli 

podano: 

*Koszt kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 350 000 zł 

6. winno być: 

*Koszt kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 300 000 zł 

 

 


