
Sierpc, 13 maja 2011 
Zamawiający 
Gmina Miasto Sierpc 
Piastowska 11A 
09-200 Sierpc 
 

Wykonawcy - WSZYSCY,  
strona internetowa zamawiającego    

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego 

przeznaczonego na sfinansowanie deficytu miasta Sierpca, zadanie „A” i „B”  

W nawiązaniu do przekazanej Wykonawcom informacji wraz z załącznikami 
„Komunikat02”, zawiadamiamy o braku moŜliwości przekazania większości informacji, 
o których mowa w komunikacie, za pomocą poczty elektronicznej. 
Przyczyną jest zbyt duŜy rozmiar plików, skutkujący odrzuceniem wiadomości przez serwer 
pocztowy odbiorców - wykonawców. 
Wykonawcy otrzymali jedynie „Komunikat02” oraz odpowiedzi do zapytań Z02-Z09. 
Pozostałe informacje przekazujemy drogą elektroniczną, to jest udostępniamy na stronie 
internetowej zamawiającego poświęconej przedmiotowemu postępowaniu:  
http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004/123 
Dodatkowo wyszczególniamy informacje w formie tabeli „pliki-komunikat03”: 

tabela „pliki-komunikat03”  

nazwa pliku/dokumentu link 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zaktualizowana na 12 maja 2011 
(zmiany zaznaczone kolorem czerwonym) 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-gmsierpc/komu
nikaty/_004_123_248328.pdf 

Formularz Oferty w postaci edytowalnej 
(MSWord) 
zaktualizowany na 12 maja 2011 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248331.doc 

zarz.21.WF.10- wykonanie2009.pdf 
(sprawozdanie z wyk.budŜetu za 2009) 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248174.pdf 

zarz.27.WF.11 wykonanie 2010.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248233.pdf 

uch.186.P.11-opinia RIO spraw.2010.pdf 
(sprawozdanie z wyk. budŜetu za 2010) 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248232.pdf 

Rb-27S.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248231.pdf 

Rb-28S.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248230.pdf 

Rb-N.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248229.pdf 

Rb-NDS.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248226.pdf 

Rb-Z.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248225.pdf 

Uchwała BudŜetowa Miasta Sierpc na rok 
2011 Nr 21/III/2010 Rady Miejskiej 
Sierpca z dnia 20 grudnia 2010r 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-gmsierpc/komu
nikaty/_014_003_013_009_227814.pdf 



nazwa pliku/dokumentu link 
uchwała69.IX.11.pdf 
(ostatnia uchwała zmieniająca budŜet) 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248224.pdf 

rio uchwala 36_P_2011.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248223.pdf 

wskazniki i relacje poziomu zadluzenia 
dk.pdf 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248222.pdf 

wskazniki i relacje poziomu zadluzenia 
rachocin.pdf 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248221.pdf 

uchw.402.P.10-opinia RIO o projekcie 
.pdf 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248220.pdf 

rio 35_P_2011.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248216.pdf 

opinia rio 2.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248215.pdf 

Uchwała Nr 20/III/2010 
(Wieloletnia Prognoza Finansowa) 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-gmsierpc/komu
nikaty/_014_003_013_009_227679.pdf 

Uchwała Nr 36/VI/2011 
(zmiana WPF) 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-gmsierpc 
/komunikaty/_014_003_013_010_239045.pdf 

Zarządzenie Nr 31/WF/2011 
(zmiana WPF) 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_036_008_004_245389.pdf 

Uchwała Nr 71/IX/2011 
(zmiana WPF) 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-gmsierpc/komu
nikaty/_014_003_013_010_247421.pdf 

zaświadczenie regon.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-gmsierpc/komu
nikaty/_004_123_248235.pdf 

decyzja nadanie nip.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-gmsierpc/komu
nikaty/_004_123_248234.pdf 

opinia bankowa.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248214.pdf 

Wykaz zobowiązań.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248213.pdf 

zaświadczenie o wyborze burmistrza.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248212.pdf 

uchwała Nr 78_X_2007 powołanie 
skarbnika.pdf 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248207.pdf 

zaswiadczenie o niezaleganiu w 
podatkach.pdf 

http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248210.pdf 

zaswiadczenie o niezal w opl skladek.pdf 
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-
gmsierpc/komunikaty/_004_123_248193.pdf 

 
W związku z art. 27 ust. 2 ustawy pzp prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania 
informacji zawartych w tabeli „pliki-komunikat03” za pomocą zwrotu w postaci 
„potwierdzam fakt otrzymania informacji zawartych w tabeli „pliki -komunikat03”” lub 
w innej formie, zawierającej oświadczenie powyŜszej treści. 

 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

/-/ 
Katarzyna Joniak 


