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OBrodzieniec,26 wrzeinia 2017 r.

Szanowni Paistwo.

dzialajac na podstawie S 7 uchwalv Nt XL|/3I8/2O77 Rady Miejskiej w Ogrodzieicu z dnia 29

sierpnia 2017 r. w sprawje emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania iwykupu oraz
uchwaty Nr XLll/326/2O77 Rady Miejskiej w Ogrodzieicu z dnia 19 wrze(nia 2017 roku w
sprawie zmiany uchwaty Nr XLI/318/20!7 z dnia 29 sierpnia w sprawie emisji obligacji oraz
zasad ich zbywania, nabywania iwykupu , w zwiqzku z art.4 pkt.3lit.j) ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych (Dz. U, z 2OI5 t. poz. 2764 z p6in. zm.),
zaprasza sie do skladania ofert w pisemnym konkursie ofert na wyb6r Agenta Emisji obligacji
emitowanych przez Gminq Ogrodzieniec.

Wszystkie istotne informacje warunkujece zasady przeprowadzenia konkursu, w tym
kryterium oceny otrzymanych ofert zostaty opisane w Ogloszeniu o konku6ie ofeft no wyb6r
Agento Emisji obligdcji komunalnych, zalaczonego do niniejszego zaproszenia.

Kopiq zalEczonej specyfikacji odnajda Padstwo rdwniez na stronie internetowej
http://www.oerodzieniec.bip.lur.pl/kateqorie/obligacie, wraz z pakietem Informacyjnym
oraz pozostalymi danymi potrzebnymi do oceny finansowej Gminy.

lako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunk6w konkursu, na

zasadach okreilonych w Ogloszeniu o konkursie ot'eft na wybor Agento Emisji obligacji
komunalnych,

"''tjl':'Mm'".
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OGTOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA WYB6R AGENTA EMISJI OBTIGACJI KOMUNALNYCH

Organizator konkursu - Emitent
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Urzqd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Plac Wolno6ci 25

42-440 Ogrodzieniec

iel.: (32) 670-97-00

e-maili ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl
http://www.ogrodzi eniec.pl l, httpt / | ogrodzieniec. bi p.jur.pl

ll, OkreSlenieprzedmiotukonkursu

1. Przedmiot zam6wienia
Miasto iGmina Ogrodzieniec (dalej: cmina), zwana dalej OrBanizatorem lub Emitentem, podjqla

decyzje o emisji obligacji iokreilila warunki tej emisji w uchwale Nr XLt/318/2017 Rady Miejskiej
w Ogrodziehcu z dnia 29sierpnia2017 r. w sprawie emisji obljgacji oraz zasad ich zbywania,

nabywania i wykLrpu oraz uchwaly Nr XLll/326/2017 Rady Miejskiej w Ogrodziehcu z dnia 19
wrzeSnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwaty Nr XLI/318/2017 z dnia 29 sierpnia w sprawie ernisli
obligacjioraz zasad ich zbywania, nabywania iwykupu.

Przedmiotem konkursu jest <wiadczenie kompleksowych uslug zwiqzanych z pelnieniem funkcji
Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Ogrodzieniec na kwotq 6.600.000 zl (sfownie: sze(a
miliondw szeScset tysiecy ztotych), tEcznie z objqciem catej emisji gwarancjq uplasowania przez

Agenta Emisji. Srodki pozyskane z emisji ob igacji zostanq przeznaczone na pokrycie planowanego
deficytu budZetu Gminy Ogrodzieniec na lata 2017-2020, w tym na pokrycie wydatk6w zwiEzanych z
finansowaniem inwestycji oraz splatQ wczeiniej zaciEgniqtych zobowiqzai z tytulu ernisji papierow
warto(ciowych, zaciqgniqtej po2yczki i kredyt6w.

Organizator planuje wyemitowaC nastqpujEce serie obligacji:

. Seria C17 o wartosci 500.000 zl - emitowana do 31 grudnia 2017 r.j

. Seria D17 o wartosci 300.000 2l - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;

. Seria A18 o wartosci 200.000 zt - emitowana do 31 grudnia 2018 r.j

. Seria 818 o wartoici 1.000.000 zl'emitowana do 3l grudnia 2018 r.;

. Seria C18 o wartosci 1.000.000 zl - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;

. Seria D18 o wartosci 1.000.000 z1- emitowana do 31 grudnia 2018 r.;

. Seria E18 o wartosci 200.000 zt - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;

. Seria F18 o wartosci 200.000 zt - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;

. Seria G18 o wartoici 3OO.O00 zl - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
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Ogloszenie o konkursie ofert na wyb6rAgenta Emisjiobligacji

. Seria A19 o wartoici 1.000.000 zl- emitowana do 3l grudnia 2019 r.;

. Seria A20 o wartoSci 900,000 zt - emitowana do 31 srudnia 2020 r.

Wyemitowane serie zostanq wykupione w nastepujqcych latach:

. W 2027 roku zostanq wykupione obligacji komunalne serii C17, D17, A18;

. W 2028 roku zostanE wykupione obligacji komunalne serii 818;

. W 2029 roku zostanq wykupione obligacti komunalne serii C18j

. W 2030 roku zostanq wykupione obligacji komunalne serii D18, 818;

. W 2031 roku zostanq wykupione obligacji komunalne serii G18, A2O;

. W 2032 roku zostanq wykupione obligacji komunalne serii F18, A19.

Oprocentowanie obligacji nalicza siQ od wartolci nominalnej iwyplaca w okresach p6hocznych

liczonych od daty emisji, z zastrzeieniem 2e pierwszy okres odsetkowy mo2e trwai maksymalnie
dwanaScie miesiQcy. Oprocentowanie obligacji bedzie zmienne, r6wne stawce WIBOR 6M
powiqkszonej o mar2q. Stawka WIBOR 6M bqdzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczqciem
okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala siq w oparciu o rzeczywista liczbQ dni w okresie
odsetkowym oraz przyjmuje siq, iz rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wyplaca siq w dniu nastqpujEcym po uplywie okresu odsetkowego. Je2eli termin
wyplaty oprocentowania przypadnie na sobotq lub dzieh ustawowo wolny od pracy, wyplata
oprocentowania nastqpiw najbli2szym dniu roboczym przypadajEcym po tym dniu.

2. Zadania Agenta Emisji
Do zadai wylonionego w niniejszym konkursie Agenta €misji naleZea bqdzie:

. Zagwarantowanie sprzeda2y calej emisji obligacji, poprzez objqcie obligacji na wlasny
rachunek lub poprzez rozprowadzenie jch wir6d inwestordw,

. Przygotowanie dokumentacji niezbednej dla przeprowadzenia sprzedaiy obligacji (w tym
umowy na emisjq, propozycji nabycia, warunk6w emisji),

. Organizacja emisji poszczeg6lnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta,
przy czym termin emisjiobligacji nie przekroczy 7 dni,

. Organizacja wszelkich rozliczef finansowych zwiqzanych z przeprowadzeniem emisjiobligacji,
zbywaniem, wykupem i wyplatE oprocentowania,

. Prowadzenie ewidencji obligacji z8odnie z art, 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia
2015 r.

lll. Warunki udzialu w konkursie
W konkursie mogE wziEe udzial Oferenci, kt6rzy spelniajq nastQpujqce wymagania:

. SE uprawnieni do wystQpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,

. Posiadaiq uprawnienia niezbqdne do wykonania przedmiotu konkursu,

. Dysponuiq niezbqdnq wiedzq i doswiadczeniem, a tak2e potencjalem ekonomicznym
itechnicznym oraz pracownika mi zdolnymi do wykonania danego zam6wienia,
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Ogloszenie o konk!rsie ofert na wyb6rAgenta Emisjiobligacji

. sq bankiem lub domem maklerskim,

. Znajdujq siQ w sytuacjifinansowej zapewniajqcej realizacjq zioionej oferty,

. Nie znajduiq siQ w trakcie postepowania upadtolciowego, w stanie upadloici lub likwidacji.

lV, Warunki prowadzenia konkursu
Organizator konkursu ustala nastqpujqce warunki prowadzenia konkursu:

. Organizator wysyla Ogloszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnyrn Oferentom na
piSmie, faksem lub poprzez e-mail;

. Oferenci, kt6rzy spelniajq warunki udzialu w konkursie, a kt6rzy nie otrzymali od
Organizatora Ogioszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, moBE wziqa udzial w
konkursie na podstawie dokument6w udostQpnionych na stronie 8lp Organizatora;

. W przypadku wqtpliwoscidotyczQcych tresci ninie.iszego ogloszenia Oferent moie zwrdcia siq
na piSmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaSnienia;

. Powyiszy punkt znajdlje zastosowanie r6wnie2 do danych finansowych potrzebnych
Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbqdnym do realizacji przedmiotu
zam6wienia, kt6rych Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;

. WyjaSnieni; oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferent6w zostanq
przekazane r6wniei innym Oferentom;

. organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunk6w konkursu przed uplywem terrninu
skiadania ofert. W przypadku zmiany warunk6w konkursu Organizator przekaie informacjq
o zmianie Oferentom; Oferenci, kt6rzy zloiyli swojq ofertq przed ogloszeniem wjadomojci
ozmianie warunk6w konkursu, maja prawo jq zmieni6, przesyiajqc nowq ofertq przed

uplvwem terminu skladania ofert;
. W celu zapewnienia r6wno3ci dostepu do informacji przyjmuje siq, 2e umieszczenie

wyjasnien, dodatkowych danych lub informacji na stronje na stronie Blp Organjzatora jest
r6wnoznaczne z poinformowaniem ka2dego z Oferent6w;

. Organizator zastrzega sobie prawo do odstEpienia od niekt6rych postanowien niniejszego
Ogloszenia o konkursie, je2elijest to w interesie Organizatora inie uchybia zasadom uczci\/ej
konkurencji.

Wyznacza siq nastqpujqce osoby do kontaktu z Oferentami:

. Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibE w Warszawie, ul. Sienna 86/59,00-815
watszawa, tel. +48 22 2L3 8160, Fax +48 22 273 81 66, w imieniu kt6rej projekt realizuje:

Wojciech Pawelczyk tel. +48 22 727 35 47, e,mait:
Wojciech.Pawelczyk@aesco.com.pl

. Ze strony Emitenta: Anna Kuiniak 'Skarbnik Gminy Ogrodzieniec,

Dane kontaktowe: tel. +48 (32) 670 97 31wew.731, e-mailt ksiegowosc@ogrodzieniec.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygniqcie konkursu

1. Warunki sporzqdzenia i przeslania ofert
Oferenci biorEcy udzial w konkursie zobowiqzani sq, pod rygorem odrzucenia ofertv, do zachowania
poni2szych warunk6w:
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Ogloszenle o konkursie ofert na wyb6r Agenta Emisji obligacji

. Oferta powinna bya zloiona na calo66 emisji obligacji, zgodnie ? opisem przedmiotu

zam6wienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XLV3ft/2O17 Rady Miejskiej

wOgrodzieicu z dnia 29 sierpnia 2077 t. otaz uchwaty Nr XLll/326/2017 Rady Miejskiej w

ogrodzieicu z dnia 19 wrzesnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwaly Nt xLl/31a/2o17 z dnia

29 sierpnia w sprawie emisjiobligacjioraz zasad ich zbywania, nabywania iwykupu i
. oferta powinna bya podpisana przez osobe upowa2nionE do reprezentowania oferenta bEdi

posiadajEcego stosowne upowa2nienie wystawione przez oferenta. Miejsca oferty, w ktdrych

Oferent nani6si zmiany powinny bye parafowane przez osobq uprawnionq do reprezentacji

Oferenta bqdi upowainionego przedstawiciela Oferentai
. oferta powinna zostad przygotowana izlo2ona na piimie wiqzyku polskim;

. ofertQ naleiy zloiyi w zamkniQtej kopercie, zapieczetowanej w spos6b gwarantuiqcy

zachowanie w poufnoici jej treici oraz zabezpieczajEcej jej nienaruszalnoJa do terminu
otwarcia ofert;

. Na kopercie naleZy umiescia nastqpuiqce inlofinaqet Ofeftd w konkuBie nd wyb6r Agentd
Emisji obligacji dld Midsto i Gminy ogtodzieniec, Nie otwierce przed dniem 77 paidtienika
20a7 L godz.72:O0.

. oferent mo2e ztoiyi tylko jednq ofertq i staje siQ niq zwiqzany na okres 30 dni, liczEc od

terminu skladania ofert;

Oferta powinna skladaa sie z:

. Oferty cenowej - Zalqcznik nr 1 do niniejszego Ogloszenia - organizator dopuszcza jedynie te

elementy wynagrodzenia, ktdre sq okreSlone w Zalqczniku nr 1;

. Oiwiadczenia Oferenta o spelnianiu warunk6w udzialu w konkursie, wedlug wzoru

stanowiEcego Zalqcznik nr 2 do niniejszego Ogloszenia;

. Niezbqdnego pelnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, ie3li oferta jest podpisywana

przez osobq (osoby) innq, nii ujawniona we wlaiciwym rejestrze sqdowym jako uprawniona

do reprezentacji Oferentaj
. Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenla.

ofertQ nale2y zto2ya w sekretariacie Urzedu Miasta iGminy w ogrodzieicu, Plac Wolnogci 25,42-
440 ogrodzieniec, nle p6iniej nii do dnia u paidziernika 2017 r. do godziny 11:45.

Organizator zastrzega sobie mo2liwoid przedlu2enia terminu sktadania ofert w dowolnym momencie
przed jego uplywem powiadamiajqc o tym wszystkich Oferent6w.

2. Rozstrzygniqcie konkursu
W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala nastqpujqce warunki oceny

otrzymanych ofert:

. Otwarcie kopert z ofertami nastqpi w Urzqdzie Miasta i Gminy w Ogrodzieicu, Plac Wolnosci

25,42-440 Ogtodzieniec, w dniu 17 paidziernika2OTT r. o Codzirie 12:00 w spos6b jawny.

. organizator konkursu dokonuje oceny speiniania przez oferty wymo86w okre(lonych

w niniejszym Ogloszeniu i w trakcie tego procesu mo2e zqdai udzielania przez Oferent6w

wyjainie6 iuzupelniei brak6w, pod ry8orem odrzucenia oferty. wyjainienia iuzupetnienia

brak6w winny nastqpia w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
. organizator zastrzega sobie prawo zamkniQcia konkursu bez wybrania iadnej oferty.
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Ogloszenie o konkursie ofert na wyb6r Agenta Emisji obligacji

Wvbranv Oferent zostanie niezwlocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty,

aodokonanym rozstrzygniqciu zostanA niezwlocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze

wskazaniem podmiotu, kt6rego ofertq wybrano.

3, Wyb6r najkorzystniejszej oferty
Podstawq oceny merytorycznej ofert jest por6wnanie stopy IRR przeplyw6w pieniqinych ze

wszystkich serii obliSacji zawierajqcych wplywy z emisji, wysoko66 i daty zaplaty prowizji,

wysoko6i oprocentowania zaproponowanych przez kaidego Oferenta oraz splaty

poszczeg6lnych serii.

organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierujEc siq najni2szq slopq

lRR, iednoczeinie biorEc pod uwagq warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta

wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany

niekorzystnych dla Organizatora zapis6w we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty

Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.

W przypadku ztoienia dw6ch ofert z taka samE stopq tRR Organizator zastrzega sobie prawo

do wezwania tych oferent6w do zlo2enia ofert uzupelniajqcych (w kt6rych oferenci muszq

zaoferowaa stopq IRR niiszq nii zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia

oferty) lub wyb6r oferty 2 korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

Vl. Zawarcle umowy
organizator konkursu okresla nastQpujEce warunki podpisania umowy:

Przeslanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jedno?naczne

z zawarciem umowy emisyjnej;

Umowa zostanie podpisana na warunkach okre6lonych w ztoionej ofercie;

Oferent, kt6ry zostai zwyciezcq konkursu musi bya gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie

p6iniej ni2 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku

lub jeSli ww. oferent bedzie uchylat siq od zawarcia umow, Organizator mo2e zawrzee

umowQ z Oferentem, kt6ry ztoiyt kolejnq najkorzystniejszq ofertq.

Zalaczniki

1, Formularz ofertowy

2, Oiwiadczenie Oferenta

3. Pakiet Informacyjny
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ogloszenie o konkursie ofert na wyb6r Agenta Emisji obligacji
Zalqcznik nr 1

Formularz ofertowy

W imieniu ...................... .. . . (nazwa ladres Oferenta)

oferujemy realizacjq Swiadczenia kompleksowych ustug zwiazanych z pelnieniem fLlnkcji Agenta

Emisji obligacji komunalnych dla Miasta iGminy ogrodzieniec na kwotq 6.600.000,00 zt (slownie:

szeii milion6w szesaset tysiQcy zlotych), lqcznie z objQciem calej emisii gwarancjq uplasowania na

poniiszych warunkachl

Maria dodawana do stawkiWlBoR 6M wynosi:

..................% - dla serii C17;

....,.............% - dla serii D17j

..................% - dla serii A18;

..................% - dla. serii 818;

..................% - dla serii C18;

.................,% - dla serii D18;

% - dla serii E18;

% - dla serii F18;

% - dla serii G18;

% - dla serii A19;

% - dla serii A2O;

Agent Emisji za oferowane w ofercie uslugi pobierze od Emitenta prowizjQ w wysoko{ci

zt, co stanowi .........% wartoSci emitowa nych obligacji.

Agent l-11isii wymaga platnolci prowizji w terminie:

Agent Emisji nie przewiduje iadnych innych koszt6w prowizyjnych lub optat poza wy2ej

wym;enionymi izapewni, ii emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastqpi nie

p6lniej nii w ciqgu 7 dni, tj, najp62niej 7 dnia od otrzymania zawiadomienia grodkifinansowe znajdq

sie na rachunku Emitenta.

oata
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Ogtoszenie o konkursie ofert na wyb6r Agenta Emisji obliSacji
zallcznik nr 2

OSwiadczenie Oferenta

Oferent oJwiadcza, ie:

. Jest uprawniony do wystQpowania w obrocie prawnym, zSodnie z wymaganiami prawai

. Posiada uprawnienia niezbQdne do wykonywania prac lub czynnoSci, wynikaiqcych z ustawy

. o obli8acjaih;

. Dysponuje niezbednq wiedzE i do(wiadczeniem, a takie potencjalem ekonomicznym

itechnicznym oraz pracownika mi zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;

. lest bankiem lub domem maklerskim;

. znajduje siq w sytuacji finansowej zapewniaiqcej realizaciq zlo2onej oferty;

. Nie znajduje siq w trakcie postqpowania upadloiciowego, w stanie upadloici lub likwidacji;

. Akceptuje warunki postqpowania, okreSlone w Ogloszeniu o konkursie ofert

oaIa pooprs

{osoby uprawnione do reprezentowania oferenta lub osoby upowaznione przez oferenta zgodnie

z zalEczonymi pelnomocnictwami)
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