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Wójt Gminy Bogdanlec
66.450 BogdanleC

u\. Mickiew'cza 45 .
wol lubuskie. pow. gorzOWSki

tel 0~5 7510 045. fax095 75 10209 Bogdaniec, 04 czerwca 2010 r.

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI

GMINY BOGDANlEC •

W związku z podjęciem Uchwały Nr XXV/218/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie emisji obligacji Gminy Bogdaniec oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
Wójt gminy Bogdaniec (zwany Zamawiającym) zaprasza do składania przez Bank oferty w celu wyboru
podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji i Gwaranta objęcia emisji. Szczegółowe zasady
związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji zostały określone w ww. uchwale.

1. Zgodnie z treścią ww. Uchwały obligacje na łączną kwotę 6 500 000 złotych zostaną
wyemitowane w 2010 roku. Zamawiający zakłada podpisanie umowy z wybranym Oferentem w mie-
siącu czerwcu 2010 roku oraz uruchomięnie obligacji serii A, B o wartości 1 200000,- złotych
w miesiącu lipcu 2010r.

2. Przedmiotem zamówieniajest świadczenie kompleksowych usług związanych
z pełnieniem przez Bank funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Bogdaniec,
łącznie z objęciem przez Bank funkcji Gwaranta objęcia emisji czyli objęcia całej
emisji obligacji na własny rachunek.

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej
i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych
od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki
WIBOR 6M ustalonej na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie każdego
z sześciomiesięcznych okresów oprocentowania oraz marży dla określonej serii
obligacji.

4. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym
oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się
do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji Gminy Bogdaniec
dokonany zostanie po porównaniu ofert złożonych na Formularzu oferty cenowej
stanowiącym Załącznik nr l do niniejszego pisma. Jedynym kryterium wyboru jest
cena (prowizja + marża).

6. W Formularzu oferty cenowej IV pozycji E. "Łączny koszt obligacji" należy wpisać
sumę kwot:

1) prowizji (wynagrodzenia Agenta Emisji),
2) oprocentowania ustalonego jako suma stawki WIBOR 6M na dzień

31.05.2010 oraz marży proponowanej przez Agenta Emisji (ustalenie stawki
VIBOR 6M na dzień 31.05.2010r. majedynie charakter techniczny ~ ma na
celu zobrazowanie łącznych kosztów dla wyboru najkorzystniejszej oferty).



• 7. Do Formularza załącza się Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego
pisma oraz stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące Formularz
oferty cenowej mogą reprezentować dany podmiot.

8. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2010 roku, do
godz. 9~ w Urzędzie Gminy, ul. Mickiewicza 45, pokój nr (sekretariat) w kopertach
z dopiskiem: "Emisja obligacji Gminy Bogdaniec" •
lub przesłać pocztą do dnia 23 czerwca 2010 roku (decyduje data wpływu) na adres:
Urząd Gminy w Bogdańcu, ul. Mickiewicza 45, 66 - 450 Bogdaniec z dopiskiem
"Emisja obligacji Gminy Bogdaniec".

•

9. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie
przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania ofert zostaną niezwłocznie
powiadomieni wszyscy Oferenci.

10. Oferta złożona na Formularzu oferty cenowej stanowi ofertę w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego.

11. Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie
jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.

12. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem.

13. Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Emitenta są udostępnione
(z zastrzeżeniem pkt 13) w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka "Informacje,
podstrona "Emisja obligacji Gminy Bogdaniec ".
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów
informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających
z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od
Zamawiającego będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

14. Zamawiający złożył w dniu 04 czerwca 2010 roku wniosek do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji,
którą udostępni Oferentom niezwłocznie po jej otrzymaniu wraz z Prognozą kwoty
długu i spłat na lata 2010 - 2017.

15. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Zofia Telesińska-Bloch - Skarbnik Gminy
tel. 95 75109209


