UCHWALA NR CI/425/16
ZARZA.DU POWIATU W SJLAWN1E
z dnia 1 grudnia 2016 r.
\ sprawie zaproszenia do skladania ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych i powolania Komisji do
wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych
Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (tj. Dz. U. 20!6 r.,
poz. 814) oraz Uchwaly Nr XXI/V/153/16 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 23 listopada 2016 r., Zarz^d Powiatu
w Slawnie uchwala, co nastepuje:
§ 1 . 1 . Oglasza si? konkurs majacy na celu wybor Agenta Emisji Obligacji Powiatu Slawieriskiego.
2. Konkurs bedzie prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zachowaniem zasad
przejrzystosci, jawnosci i uczcivvej konkurencji.
3. Szczegolowe warunki postepowania emisji poszczegolnych serii obligacji komunalnycb okresione zostaly
w zaproszeniu do skladania ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych, stanowi<jcych zatqcznik
Nr 1 do niniejszej Uchwaly.
§ 2. I. W celu wyboru Agenta emisji powohije si? komisje w skladzie:
- Wioletta Firkowska - Przewodniczacy,
- Joanna Retmariska - Czlonek,
- Ewelina Sokolowska - Czlonek,
2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie oceny zlozonych ofert i sporz^dzenie protokoiu z konkursu i
dokonanie wyboru Agenta Emisji.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniempodj^cia.
Czlonkowie Zarzadu:
Wojciech Wisniowski
Jan Krawczuk

L^

Andrzej Protasewicz
Stanisfaw Chabowski
Lukasz Wasik
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Zala_cznik do Uchwaly Nr CI/425/16
Zarzjjdu Powiatu w Slawnie
z dnia 1 grudnia 2016 r.
ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

I. Organizator
Zarzqd Powiatu w Slawnie
76-100 Stowno Sempolowskiej 2A
tel:59 8104904, fax:59 8104912.
e-mail: starosta@powiatslawno.pl
II. Okreslenie przedmiotu konkursu:
1. Przedmiot zamowienia
Uchwalq Nr XXI/V/153/16 z dnia 23 listopada 2016 r. Rada Powiatu w Slawnie podjeia
decyzje o emisji obligacji komunalnych. Przedmiotem konkursu jest swiadczenie
kompleksowych usiug zwiqzanych z pehrieniem funkcji Agenta Emisji obligacji
komunalnych dla Powiatu Stawienskiego na kwot$ 4.700.000 zl (slownie: cztery miliony
siedemset tysiecy zlotych 00/100), l^cznie z obj^ciem calej emisji gwarancj^ uplasowaiiia
przez Agenta Emisji. Srodki pozyskane z emisji obligacji zostana^ przeznaczone na
sfinansowanie planowanego deficytu budzetu oraz sptat^ rat przypadajqcych w 2016 r. z wczesniej
zaci^gniqtych zobowi^zah z tytutu kredytow.
Obligacje zostan^ wyemitowane w nastepujqcych seriach:
1) seria A16 na kwot? 1.175.000 zl,
2)seriaB16nakwot? ]. 175.000 zl,
3) seria C16 na kwot? 1.175.000 zl,
4) seria D16 na kwot? 1.175.000 zl.
Wszystkie serie zostanq wyemitowane w 2016 r.

Wyemitowane serie zostana, wykupione w nastepujqcych latach :
1) w 2025 r. zostanq wykupione obligacje serii A16,
2) w 2026 r. zostanzj wykupione obligacje serii B16,
3) w 2027 r. zostana. wykupione obligacje serii C16,
4) w 2028 r. zostan^ wykupione obligacje serii D16.
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Oprocentowanie obligacji nalicza si? od wartosci nominalnej licz^c od dnia emisji i wyplaca
w okresach polrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzezeniem, ze pierwszy i ostatni okres
odsetkowy moze bye krotszy. Oprocentowanie obligacji bedzie zmienne, rowne stawce
WIBOR 6M powiekszonej o marze. Stawka WIBOR 6M bedzie ustalana na dwa dni robocze
przed rozpoczeciem kolejnego okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala si? w oparciu o
rzeczywista_ liczbe dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje si?, iz rok liczy 365 dni.
Oprocentowanie wyplaca si? w dniu nastepnym po uplywie okresu odsetkowego. Jezeli
termin wyplaty oprocentowania przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy,
wyplata nastapi w najblizszym dniu roboczym przypadajacym po tym dniu.
Emitent ma prawo do wczesniejszego wykupu obligacji, tj. przed data_ wykupu, oraz zapisu
w umowie, ze Oferent nie bedzie pobieral prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki
beda^ platne od aktualnego zadhizenia.
2. Zadania Agenta Emisji
Do zadan wyionionego w konkursie Agenta Emisji nalezec b?dzie:
1. zagwarantowanie sprzedazy catej emisji obligacji, poprzez objecie obligacji na wlasny
rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wsrod inwestorow,
2. przygotowanie dokumentacji niezbednej dla przeprowadzenia sprzedazy obligacji
(w tym umowy na emisje, propozycji nabycia, warunkow emisji),
3. organizacja emisji poszczegolnych serii obligacji po owczesnym zawiadomieniu
Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
4. organizacja wszelkich rozliczen fmansowych zwiazanych z przeprowadzeniem emisji
obligacji, zbywaniem, wykupem i wyplata oprocentowania,
5. prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia
15 stycznia2015 r.
III. Warunki udziahi w konkursie
W konkursie mogq wziqc udziat Oferenci, ktorzy spetniajq naste,puja_ce wymagania:

1. s^ uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2. posiadaj^ uprawnienia niezb?dne do wykonania przedmiotu konkursu,
3. dysponuja niezbedn^ wiedz^ i doswiadczeniem, a takze potencjalem ekonomicznym
i technicznym oraz 33 pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamowienia,
4. s^ bankiem lub domem maklerskim,
5. znajduj^ sie w sytuacji finansowej zapewniaj^cej realizacj? ztozonej oferty,
6. nie znajduja sie w trakcie postepowania upadlosciowego, w stanie upadlosci lub
likwidacji.
IV. Warunki prowadzenia konkursu:
Organizator konkursu ustala nastepuj^ce warunki prowadzenia konkursu:
1. oferenci moga^ wzi^c udziai w konkursie na podstawie dokumentow udostepnionych
na stronie BIP Organizatora,
2. w przypadku w^tpliwosci dotyczacych tresci ogtoszenia Oferent moze zwrocic si? na
pismie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjasnienia,
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3. powyzszy punkt znajduje zastosowanie rowniez do danych fmansowych potrzebnych
Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zamowienia, ktorych Oferent nie znajdzie na stronie BIP Emitenta,
4. wyjasnienia oraz dodatkowe informacje fmansowe udzielone jednemu z Oferentow
zostana przekazane rowniez innym Oferentom,
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow konkursu przez uplywem
terminu skladania ofert. W przypadku zmiany warunkow konkursu Organizator
przekaze informacje o zmianie Oferentom. Oferenci, ktorzy zlozyli swoja oferte przed
ogloszeniem wiadomosci o zmianie warunkow konkursu, maj^ prawo ja zmienic,
przesylajac nowa oferte przed uplywem terminu skladania ofert,
6. w celu zapewnienia rownosci dostepu do informacji przyjmuje sie, ze umieszczenie
wyjasnien, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest
rownoznaczne z poinformowaniem kazdego z Oferentow,
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odstapienia od niektorych postanowieii
niniejszego Ogloszenia o konkursie, jezeli jest to w interesie Organizatora i nie
uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
Wyznacza si? nastejmj^ce osoby do kontaktu z Oferentami:
Wioletta Firkowska Skarbnik Powiaru tel. 598106460, e-mail: fmanse@powiatslawno.pl
V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygni^cie konkursu:
1. Warunki sporz^dzenia i przeslania ofert.
Oferenci bior^cy udzial w konkursie zobowi^zani s^, pod rygorem odrzucenia oferty, do
zachowania ponizszych warunkow:
-oferta powinna bye zlozona na calosc emisji obligacji,
-oferta powinna bye podpisana przez osobe upowaznionq do reprezentowania Oferenta badz
posiadaj^cego stosowne upowaznienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w ktorych
Oferent naniosl zmiany powinny bye parafowane przez osob^ uprawnion^ do reprezentacji
Oferenta b^dz upowaznionego przedstawiciela Oferenta,
- oferta powinna zostac przygotowana i ziozona na pismie w jezyku polskim,
-oferte nalezy zlozyc w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujacy
zachowanie w sposob gwarantujacy zachowanie w poufhosci jej tresc oraz zabezpieczaj^cej
jej nienaruszalnosc do terminu otwarcia ofert,
- na kopercie nalezy umiescic nast^pujzjce informacje: Oferta w konkursie na wybor Agenta
Emisji obligacji na Powiatu Stawiehskiego Nie otwierac przez dniem 14 grudnia 2016 r.
-oferent moze zlozyd tylko jednq ofert? i staje sie nia^ zwi^zany na okres 30 dni, liczqc od
terminu skladania ofert,
Oferta powinna skladac sie z:
-oferty cennikowej - Zalacznik Nr 1 do niniejszego Ogloszenia - Organizator dopuszcza
jedynie te elementy wynagrodzenia, ktore sq okreslone w zalaczniku Nr 1,
-oswiadczenie Oferenta o spelnieniu warunkow udziahi w konkursie, wedhig wzoni
stanowiacego Zalacznik Nr 2 do niniejszego Ogloszenia,
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-niezbedne pehiomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jesli oferta jest podpisywana przez
osob? (osoby) inna^ niz ujawniona we wlasciwym rejestrze sadowym jako uprawniona do
reprezentowania Oferenta,
- projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
Oferte nalezy zlozyc na Biurze Obslugi Interesanta Starostwa Powiatowego w Slawnie, nie
pozniej niz do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 12-tej.
Organizator zastrzega sobie mozliwosc przedruzenia terminu skladania ofert w dowolnym
momencie przed jego uplywem powiadamiajac o tym wszystkich Oferentow.
2. Rozstrzygniecie konkursu
W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala nastepujace warunki oceny
otrzymanych ofert:
- otwarcie kopert z ofertami nast^pi w Starostwie Powiatowym w Slawnie w dniu 14 grudnia
2016 r. o godz. 12.30 w sposob jawny,
-dokonuje oceny spelnienia przez oferty wymogow okreslonych w niniejszym Ogloszeniu i w
trakcie tego procesu moze zadac udzielenia przez Oferentow wyjasnien i uzupelnien brakow,
pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjasnienia i uzupelnienia brakow winny nastapic w
terminie 3 dni roboczych od daty wezwania,
-Organizator zastrzega sobie prawo zamkniecia konkursu bez wybrania zadnej oferty,
-wybrany Oferent zostanie niezwlocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o
dokonanym rozstrzygnieciu zostana niezwlocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze
wskazaniem podmiotu, ktorego oferte wybrano.
3. Wybor najkorzystniejszej oferty
-podstawq oceny merytorycznej ofert jest porownanie stopy IRR przeplywow pienieznych ze
wszystkich serii obligacji zawieraj^cych wplywy z emisji, wysokosc i daty zaplaty prowizji,
wysokosc oprocentowania zaproponowanych przez kazdego Oferenta oraz splaty
poszczegolnych serii,
- w celu zachowania porownywalnosci ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje sie stawk?
WIBOR6Mz30.11.2016, wynosz^c^ 1,81 %.
-Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kieruj^c sie najnizszq stop^
IRR, jednoczesnie bior^c pod uwage warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta
wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania i zmiany
niekorzystnych dla Organizatora zapisow we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty.
Ewentualnie odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
- w przypadku zlozenia dwoch ofert z taka sama^ stop^ IRR zastrzega sobie prawo do
wezwania tych oferentow do zlozenia ofert uzupehiiajacych (w ktorych Oferenci musz^
zaoferowac slope IRR nizsza niz zaoferowanq w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia
oferty) lub wybor oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.
VI. Zawarcie umowy
Organizator konkursu okresla nastepujqce warunki podpisania umowy:
-przeslanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z
zawarciem umowy emisyjnej,
-umowa zostanie podpisana na warunkach okreslonych w zlozonej ofercie,
-Oferent, ktory zostal zwyci^zc^ konkursu musi bye gotowy do zawarcia umowy emisyjnej
nie pozniej niz 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym wypadku
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lub jesli ww. Oferent bedzie uchylac si$ od zawarcia umowy, Organizator moze zawrzec
umowe^ z Oferentem, ktory zlozyl kolejn^ najkorzystniejszq. oferte^
-Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie obligacji zostanie przedstawiona przed
uruchomieniem srodkow.

VII. Zalqczniki
1. Formularz ofertowy
2. Oswiadczenie Oferenta
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Zafacznik nr 1
do zaproszenia do skladania
ofen na Agenia Emisji Obligacji Komunalnych
Powiaiu Slawieiiskieoo

FORMULARZ OFERTOWY
W imieniu
(nazwa i adres Oferenta) oferujemy
realizacje^ swiadczenia konipleksowych ushig zwiazanych z pelnieniem funkcji Agenta Emisji
obligacji komunalnych dla Powiatu Slawienskiego na kwot? 4.700.000,00 zl (slownie: cztery miliony
siedemset tysi^cy ziotych 00/300), lacznie z objeciem calej emisji gwarancjzj uplasowania na
ponizszych warunkach:
Marza dodawana do zmiennej stawki W1BOR 6M dla kazdej serii obligacji wynosi:
% (slownie:
) dla obligacji serii A16
% (stownie:
) dla obligacji serii B16
% (slownie:
) dla obligacji serii C16
% (slownie;
) dla obligacji serii D16
Agent Emisji za oferowane w ofercie ushjgi pobierze od Emitenta wynagrodzenie o iqcznej wartosci
*zl brutto, co stanowi *% wartosci emitowanych obligacji.
Na wskazang kwote^ skJadajg si?:
-prowizja liczona od wielkosci emisji w wysokosci *%, czyli * zl,
-koszt dokumentacji emisyjnej w wysokosci *zl, oraz
-archiwizacja dokumentacji emisyjnej w wysokosci * zl (brutto).
W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie zadnych kosztow z tym
zwiazanych.
Agent Emisji nie przewiduje zadnych innych kosztow (prowizyjnych, oplat) oraz zapewnia, iz emisja
obligacji nastapi nie pozniej niz w ciagu 5 dniu roboczych od daty powiadomienia Oferenta o dacie
emisji, co oznacza, ze najpozniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia, srodki
finansowe powinny znalezc sie na rachunku bankowym Organizatora.

Data: ....
Podpisano:

(osoby upra\vnione do reprezentacji Oferenta lub osoby iipowatmcme przez Oferenta zgodnie
z zalqczonymi pelnomocnichvami)
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Zalqcznik n r 2
do zaproszenia do skladania
ofert na Agenta Rmisji Obligacji Komunalnych
Powiatu SiawJeiiskiego

OSWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oswiadcza, ze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jest uprawniony do wysl?powania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
Posiada uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja,
obowiijzek posiadania lakich uprawnien.
Dysponuje
niezbednq
wiedzij i doswiadczeniem, a takze
potencjatem
ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamowienia.
Jest bankiem/domem tnaklerskim (wlasciwe podkreslic).
Znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajqcej wykonanie zamowienia.
Nie znajduje sie w trakcie postepowania upadfosciowego, w stanie upadiosci lub likwidacji.
Akceptuje warunki postepowania, okreslone w Ogloszeniu o konkursie ofert.

Data:
Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezenlacji Oferenta lub
osoby itpowaznione przez Oferenta zgodnie
z zalqczonymi pelnomocnictwami)
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