
Wybor Agenta i Gwaranta Emisji
Obligacji Komunalnych
Gminy Strzelce Wielkie - informacja
o konkursie ofert i zaproszenie do
sktadania ofert

LDokument sporza.dzony na potrzeby procesu emisji
obligacji komunalnych w kwocie 4.197.000,00 PLN

Doradca przy procesie emisji obligacji:

Arten Consulting Sp z o. o.
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Strzelce Wielkie, 03 grudnia 2013 r

Szanowni Panstwo,

W zwiazku z Uchwata. Nr XXIII/190/2013 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia
2 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreslenia zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu, Wojt Gminy Strzelce Wielkie zaprasza do
skladania ofert w konkursie na wybor Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji
Komunalnych Gminy.
Celem, ktory zamierzamy zrealizowac dokonuja^c przedmiotowej emisji na kwot^
4.197.000,00 PLN jest restrukturyzacja zadtuzenia.

W tym Dokumencie znajdziecie Panstwo informacje o warunkach Konkursu Ofert
i trybie procesowania Ofert przez Gmine..

Podmioty zainteresowane rola, Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych
Gminy Strzelce Wielkie serdecznie zapraszamy do kontaktu z osobami
reprezentuja^cymi Gmine,, wymienionymi w niniejszym Dokumencie.

Z powazaniem,

Wojt Gminy Strzelce Wielkie



Strzelce Wielkie, 03 grudnia 2013 r.

Szanowni Pahstwo,

Organizatorem niniejszego Konkursu Ofert oraz podmiotem upowaznionym do

wyboru Oferty na jego podstawie, jest Wojt Gminy Strzelce Wielkie.
W niniejszym Konkursie Ofert zamierzamy wybrac Podmiot, ktorego zadaniem
be_dzie pelnienie funkcji Agenta oraz Gwarant niepublicznej emisji obligacji
komunalnych.

Przedstawiaja,c zaproszenie do sktadania Ofert w ramach przedmiotowego
Konkursu, prosimy uprzejmie Podmioty zainteresowane rolq. Agenta i Gwaranta
Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Strzelce Wielkie o przyje_cie do wiadomosci
naste.puja.cych warunkow Konkursu Ofert oraz informacji zwia^zanych
z Konkursem Ofert.

Warunek Konkursu Ofert

Agent i Gwarant Emisji powinien
zorganizowac obje_cie emisji w kwocie
4.197.000,00 PLN (stownie: cztery
miliony sto dziewie^cdziesiaj: siedem
tysiqcy ztotych), zgodnie z Warunkami

Komentarz

a. Prog Emisji zostal okreslony na

poziomie 4.197.000,00 PLN

b. Organizatorowi Konkursu

przysluguje prawo wykluczenia

3



Konkursu Ofert okreslonymi w
niniejszym Dokumencie.

Agentem i Gwarantem Emisji moze bye
wytqcznie:

• Instytucja kredytowa w rozumieniu

Ustawy Prawo Bankowe,

• Firma inwestycyjna w rozumieniu
Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi,

• Fundusz inwestycyjny

w rozumieniu Ustawy

0 funduszach inwestycyjnych,

• Zaktad Ubezpieczen w rozumieniu
Ustawy o dzialalnosci
ubezpieczeniowej,

charakteryzujacy sie; jednoczesnie:

2.1. odpowiednim doswiadczeniem

1 profesjonalnym zespotem,

2.2. potencjalem finansowym
adekwatnym do kwoty Emisji
Obligacji Komunalnych,

2.3.

2.4.

umocowaniem licencyjnym do
przeprowadzenia operacji
zwiEjzanych z Emisja^ Obligacji
Komunalnych,

brakiem ograniczeh zwia^zanych
z realizowanym poste,powaniem
upadtosciowym lub naprawczym.

Oferta powinna zawierac zobowiajzanie
Oferenta do przygotowania w ramach
proponowanego wynagrodzenia
dokumentacji umownej niezb^dnej do
obje_cia Emisji Obligacji Komunalnych na
rynku pierwotnym.

z konkursu ofert zawieraja^cych
postanowienia pozostaJ3.ce
w sprzecznosci z Warunkami
Konkursu Ofert okreslonymi
w niniejszym Dokumencie.

a. W procesie Emisji Obligacji
Organizator Konkursu jest
zainteresowany wspotpracq.
z wybranymi grupami
podmiotow nadzorowanych
przez Komisje. Nadzoru
Finansowego.

b. Oferta powinna zawierac
oswiadczenia Oferenta
w zakresie zgodnosci
z punktami 2.1 - 2.4.

Dokumentacja powinna bye
zgodna ze standardami
rynkowymi i bye
porownywalna pod wzgle_dem
zakresu i szczegotowosci
z dokumentacja^ stosowana,
przez Oferenta w tym



Oferta powinna zawierac zobowi^zanie
Oferenta do zorganizowania
i przeprowadzenia w ramach
wynagrodzenia wszelkich rozliczeh
finansowych zwia^zanych z:

obje_ciem Emisji
Komunalnych,

Obligacji

prowadzeniem przez Agenta Emisji

rynku wtornego,

kuponow i innych
zobowia^zari wynikaja^cych
z obligacji,

wykupem obligacji.

Oferta powinna zawierac zobowia^zanie
Oferenta do:

• umozliwienia Emitentowi
wczesniejszego wykupu obligacji,
jesli te obligacje Agent i Gwarant
Emisji be^dzie utrzymywal na
rachunku wtasnym, przy
zastosowaniu wyceny metoda^
zdyskontowanych przeplywow,
gdzie stopa. dyskontowa^ jest
efektywna roczna stopa
oprocentowania obligacji.

• posredniczenia w przeprowadzeniu
operacji wczesniejszego wykupu,
w pozostatych przypadkach.

segmencie rynku finansowego.

Oferent powinien wyrazic
zgod^ na udost^pnienie
opracowanej oferty
wskazanym przez
Organizatora Konkursu
doradcom Organizatora
Konkursu, wyta^cznie na uzytek
wyboru Oferenta w Konkursie
Ofert.



Oferta powinna zawierac zobowia^zanie
Oferenta do prowadzenia pelnej ewidencji
Obligacji Komunalnych, zgodnie z art. 5a
Ustawy o obligacjach.

Oferta powinna zawierac zobowia^zanie
Oferenta do przyje_cia warunkow
okreslonych w niniejszym Dokumencie.

Oferta powinna proponowac realizacje.
programu Ernisji Obligacji Komunalnych
zgodnie z warunkami zawartymi w
Uchwale Nr XXIII/190/2013 Rady Gminy
Strzelce Wielkie z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz okreslenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu, ___
Kazdemu Oferentowi przysluguje prawo
do ztozenia tylko jednej Oferty.

10 Oferta powinna zostac ztozona w formie
pisemnej.

12

13

Organizator Konkursu jako wiqzqce
uznaje wylqcznie Oferty zlozone
z zachowaniem formy pisemnej,
w j^zyku polskim.

11 Oferta powinna zostac zlozona do
Sekretariatu Urze.du Gminy nie
pozniej niz w dniu 13 grudnia 2013 r.
do qodziny 12.00.

a. Organizator Konkursu
wykluczy z Konkursu
ewentualne Oferty zlozone po
wskazanym terminie.

b. Organizator moze przedluzyc
termin skladania ofett
w dowolnym momencie przed
jego uptywem powiadamiaja^c
o tym wszystkich
potencjalnych Oferentow
poprzez zamieszczenie takiej
informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Zlozone oferty nie moga^ podlegac
modyfikacjom w trakcie trwania Konkursu
Ofert.

Organizator Konkursu wykluczy
z Konkursu ewentualne ponownie
ztozone oferty.

Oferent jest uprawniony do wycofania
oferty przez terminem o ktorym mowa
w pkt. 11. Oferent, ktory w trakcie
Konkursu Ofert wycofa swoja^ Oferte,, nie

Organizator Konkursu wykluczy
z Konkursu ewentualne ponownie
zlozone oferty.



moze zlozyc nowej oferty.

15

16

17

18

19

20

14 Oferta powinna bye podpisana przez
osobQ uprawniona^ do reprezentacji
Oferenta bajdz upowaznionego
przedstawiciela Oferenta. Kazda strona
oferty, jej zalqczniki i miejsca, w ktorych
Oferent naniosf zmiany powinny bye
parafowane przez osobe^ uprawniona^ do
reprezentacji Oferenta ba^dz
upowaznionego przedstawiciela Oferenta.

Oferent, ktory zostanie ogtoszony
zwyci^zca^ Konkursu Ofert zobowiqzany
jest do zawarcia umowy emisyjnej nie
pozniej niz w cia^gu 7 dni od daty
powiadomienia o rozstrzygnie_ciu
Konkursu.

Podczas przeprowadzania przez
Organizatora procesu oceny ofert,
Organizator moze wysta^pic do Oferenta
z wnioskiem o wyjasnienie lub
uzupelnienie niejasnych kwestii lub
brakow. Wyjasnienia te powinny zostac
udzielone w cia^gu 3 dni roboczych od
daty otrzymania zapytania.

Organizator Konkursu zastrzega
sobie prawo wykluczenia
z Konkursu ewentualnych Ofert
ztozonych przez osoby nie
posiadaj^ce odpowiedniego
umocowania do reprezentowania
Oferenta.

Brak odpowiedzi we wskazanym
terminie moze bye podstawa^ do
wykluczenia Oferty z Konkursu Ofert.

Prawem wlasciwym dla Oferty, umowy
emisyjnej i wszelkich dokumentow
wymaganych przez Organizatora
Konkursu jest prawo polskie.

Kazdy Oferent moze skladac jedynie
Oferty wia^z^ca^ i jest nia, zwia^zany przez
okres 30 dni od daty otwarcia Oferty.

Oferent ponosi wszystkie koszty zwiazane
z opracowaniem i zlozeniem Oferty.

Sajdem wtasciwym do rozstrzygania
jakichkolwiek sporow w zwiq_zku z
Konkursem Ofert jest sq_d wlasciwy dla
siedziby Emitenta.



Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany warunkow konkursu ofert,
na zasadach okreslonych w dokumencie ,,Tryb i Warunki Konkursu Ofert na
wybor Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Strzelce
Wielkie", stanowiacym Zalqcznik do niniejszego Dokumentu.

Wojt Gminy Strzelce Wielkie przeprowadza postQpowanie obejmuja^ce Konkurs
Ofert i wybor Oferty na jego podstawie, wykonujaj: postanowienia W zwia/ku z
UchwaJa, Nr XXIII/190/2013 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 2 grudnia 2013
r. w sprawie emisji Obligacji komunalnych oraz okreslenia zasad ich zbywania,
nabywania
i wykupu.

W stosunku do niniejszego Konkursu Ofert i wyboru Oferty na jego podstawie
maja^ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego - ztozona oferta stanowi oferty
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Przeprowadzenie niniejszego Konkursu Ofert i wybor oferty na jego podstawie
nie wymaga stosowania przepisow Ustawy Prawo zamowieh publicznych (Dz. U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pozniejszymi zmianami). Wojt niniejszym informuje
Podmioty zainteresowane rola, Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy
Strzelce Wielkie, ze w stosunku do niniejszego Konkursu Ofert zapisy tej Ustawy
n ie bd stosowane.

Za proces Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Strzelce Wielkie odpowiadaja,:

1. Pan Janusz Komar - Wojt Gminy Strzelce Wielkie
2. Pani Matgorzata Nowak - Skarbnik Gminy Strzelce Wielkie

3 ; Podstawowe Informscje dob/czace Emitenta B Doradcy, •" '• i. &

Adresem wtesciwym do skladania Ofert i prowadzenia korespondencji zwi^zanej
z Konkursem Ofert jest ponizszy adres Urz^du:
Urza^d Gminy w Strzelcach Wielkich
ul. Cze_stochowska 14,
98-337 Strzelce Wielkie
Pani Mafgorzata Nowak - Skarbnik Gminy
Tel. (34) 311-07-78, (34) 311-O7-94
E-mail: ugstrzelce@post.pl

Podstawowe informacje dotycza.ce Gminy i doradcy przy procesie emisji
obligacji



1.1. Osoby odpowiedzialne za
proces emisji obligacji
Gminy Strzelce Wielkie

1.2. Dane teleadresowe

Emitent obligacji:

Za emisje obligacji ze strony
Gminy odpowiada:

1. Pan Janusz Komar
- Wojt Gminy Strzelce
Wielkie

2. Pan! Matgorzata Nowak
- Skarbnik Gminy

Emitent obligacji:

Gmina Strzelce Wielkie
ul. CzQStochowska 14,

98-337 Strzelce Wielkie
Tel. (34) 311-07-78, (34) 311-07-94

E-mail: ugstrzelce@post.pl

Doradca Emitenta: Poradca Emitenta:

Za emisje. obl igacj i ze strony
Doradcy Emitenta odpowiada:

ARTEN CONSULTING Sp. z o. o.
ai. J. Ch. Szucha 8
00-582 Warszawa

Pani Edyta Dziekoriska - Prezes Polska
Zarzadu ARTEN CONSULTING Sp. z
o o Prezes Zarza^du ARTEN CONSULTING:

tel. +48 502 627 687
e-mai! :
edy ta .dz iekonska@ar tenconsu l t ing .p l

Dane dotycza.ce sytuacji finansowej Emitenta

Ponizsze dokumenty:

• Dane z wykonan ia budzetow Gminy Strzelce Wielkie,

• Aktualna uchwala budzetowa Gminy Strzelce Wielk ie na rok 2013,

• Wieloletnia Prognoza F inansowa Gminy Strzelce Wielkie,

Uchwata Rady Gminy Strzelce Wielk ie w sprawie emisji obligacji, zasad
ich zbywan ia , nabywania i wykupu Opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej o moz l iwosc i sptaty zadJuzenia z tytulu emisji obl igacj i

oraz pozostate dokumenty przvdatne w podelmowaniu decvzii
dotvczacei ofertv Agenta Emisli znaiduia sie w Biuletvnie
Informacii Publicznei Gminv pod adresem:

http://www.strzelcewielkie.biuletyn.net



Otwarcie Ofert odbe_dzie sie. dnia 13 grudnia 2013 roku o godzinie 12.30
wSali Konferencyjnej Urz^du Gminy w Strzelcach Wielkich.
Otwarcie ofert be_dzie dokonane przez Przewodnicza^cego Komisji Konkursowej

i be.dzie jawne.

W przypadku nieobecnosci Oferenta przy otwieraniu ofert, Organizator Konkursu
moze przekazac poczta^ elektroniczng_ lub pisemnie informacje. dotycza^ca, nazw
i adresow Oferentow, ktorych Oferty zostaly otwarte wraz z zaproponowanymi
warunkami cenowymi.

Sposrod Ofert spefniajqcych warunki konkursu, Komisja Konkursowa dokona
wyboru oferty najkorzystniejszej finansowo, kieruja^c si$ kryterium najnizszej
efektywnej stopy procentowej. W obliczeniu efektywnej stopy procentowej Wojt
Gminy Strzelce Wielkie uwzgle_dni:

1) Optaty i prowizje przedstawione w Ofercie.
2) Oprocentowanie w formie statej stopy procentowej lub zmiennej stopy

procentowej, w zaleznosci od typu oprocentowania przedstawionego w
Ofercie.

3) Na podstawie zaproponowanego przez Oferenta oprocentowania w formie
stopy zmiennej, Komisja Konkursowa przyjmie do obliczenia efektywnej
stopy procentowej stawki stop procentowych WIBOR, zgodnie z
notowaniami tych stop o godzinie 16.00 w dniu otwarcia ofert, zgodnie z
informacja, dost^pna^ w serwisie informacyjnym Reuters.

4) Kalendarz ptatnosci kuponu.

Organizator konkursu zastrzega sobie mozliwosc prowadzenia negocjacji w celu
ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi Oferentami, ktorzy ztozyli w terminie
oferty zawieraja^ce cen$ oraz spelniajq_ wyrnagania forma I ne zawarte w
warunkach konkursu.

Wybor Oferenta nasta^pi w cia^gu 5 dni od daty otwarcia Ofert. Wybrany Oferent
zostanie niezwtocznie powiadorniony pisemnie o wyborze jego Oferty. Pozostali
Oferenci rowniez otrzymajq. zawiadomienie o rozstrzygni^ciu konkursu, poprzez
poczte, elektronicznq., lub pisemnie.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do uniewaznienia Konkursu
lub zakonczenia postQpowania bez wyboru Oferenta.

Pozostale informacje dotyczg.ce Konkursu Ofert znajdziecie Pahstwo w zata^czniku
do niniejszego Dokumentu, zatytulowanym ,,Tryb i Warunki Konkursu Ofert
na wybor Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy
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Strzelce Wielkie", stanowiacym specyfikacje. warunkow konkursu. Specyfikacja
doste.pna jest rowniez na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Strzelce Wielkie.

niem,

iny Strzelce Wielkie

1 1



Tryb i Warunki Konkursu Ofert na
wybor Agenta i Gwaranta Emisji
Obligacji Komunalnych Gminy
Strzelce Wielkie

l.Zobowi^zania Organizatora i Gwaranta
Konkursu

Organizator Konkursu zobowia^zuje sie^ do poszanowania zasad
uczciwej konkurencj i .

Organizator Konkursu wykorzys tu je w procesie Konkursu Ofert
poczte^ elektroniczna^, form^ pisemna, i fax.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieudzielania
odpowiedzi na pytania niezwia^zane z przedmiotem i zakresem
Konkursu Ofert.

Informacja p r z e k a z y w a n a Oferentowi zostanie p rzekazana rowniez
innym Oferentom.

Rozstrzygni^c ia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej
Specyf ikac j i podejmuje Organizator Konkursu kierujqc si$ przy
tym zasada^ rownego dost^pu do informacj i i uczciwej konkurencj i .

Organizator Konkursu zas t rzega, ze wybor Oferty nie jest
jednoznaczny z zawarc iem umowy z Oferentem.

2.Tryb sktadania Ofert

Oferte. nalezy dostarczyc do w zaklejonej kopercie zaadresowanej do
Urze_du Gminy w Strzelcach Wielkich, kod - 98-337, ul. Cze.stochowska
14 - Sekretar iat oraz umiescic dopisek:
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,,OFERTA - Wybor Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji
Komunalnych dla Gminy Strzelce Wielkie"
oraz ,,Nie otwierac przed dniem 13 grudnia 2013 r.
do godziny 12.30.

Obligatoryjne elementy Oferty i urnowy emisyjnej:

1. Oswiadczen ia o akceptac j i w calosci Warunkow Konkursu Ofert, na
formularzu Oferenta, jednoczesn ie dopuszcza sie, rowniez oferty
cenowej na innym wzorze formularza Oferenta pod warunkiem
spelnienia wymagah formalnych konkursu.

2. Oferta cenowa (Aneks A do niniejszego Trybu i Warunkow),

3. Zapewnienie ze Gmina Strzelce Wie lk ie nie poniesie zadnych kosztow
w zwia^zku z Emisja, Obl igacj i Komunalnych, oprocz wymienionych
w Ofercie, na formularzu Oferenta,

4. Aktualny wypis z w fasc iwego rejestru sa^dowego, wystawionego nie
wczesn ie j niz 6 miesie_cy przed uplywem terminu skiadania ofert,

5. Niezb^dne petnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, jesl i oferta
jest podpisywana przez osobQ (osoby) inna^, niz ujawniona we
wtasc iwym rejestrze sa^dowym jako uprawniona do reprezentacj i
Oferenta,

6. Parafowany projekt umowy emisyjnej lub ana log icznego wzoru
stosowanego przez Oferenta.

Dokumenty, o ktorych mowa powyzej, mogq_ bye przedstawione
w formie oryg inafow albo kserokopi i poswiadczonych za zgodnosc
z oryginalem przez osobe. uprawniona_ do reprezentowania Oferenta lub
osobe, upowazniona. przez Oferenta, ewentualnie przez radCQ prawnego
lub adwoka ta .

Emisja nasta^pi do dnia 24 grudnia 2013 roku z zast rzezeniem,
a takze z moz l iwosc i rezygnacj i z emisj i wybranych serii ob l igacj i bez
poniesienia j ak i chko lw iek kosztow i odszkodowania ze strony Emitenta.
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3. Aneksy

Aneks A: Formularz ofer towy.
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Aneks A

Formularz ofertowy

Reprezentacla Oferenta:

Pieczec Oferenta:

Nazwa i adres Oferenta:

1. oferujemy realizacj^ swiadczenia kompleksowych ustug zwi^zanych
z peJnieniem funkcji Agenta Emisji Obligacji Komunalnych dla Gminy Strzelce
na kwote, 4.197.000,00 PLN (stownie: cztery miliony sto
dziewiQcdziesia_t siedem tysi^cy ztotych), lajzznie z organizacja, obj^cia
calej Emisji na ponizszych warunkach wymienionych w kolejnych punktach.

Marza dodawana do zmiennej s tawki WIBOR 6M dla kazdej serii
obl igacj i wynosi :

1)

2)

3)

4)

5}

6)

7)

%

%

%

. %

%

%

%

(stown ie : )

(s townie : . . . . )

( s fown ie : )

(s townie: }

(s town ie : )

( s town ie : )

dla ob i igac j i ser i i A13 na

kwotQ 447.000,00 PLN

dla ob l igac j i ser i i B13 na

kwote_ 625.000,00,00 PLN

dla obl igac j i seri i C13 na

kwote_ 625.000,00 PLN

dla obl igac j i ser i i D13 na

kwote. 625.000,00 PLN

dla obl igac j i serii E13 na

kwote. 625.000,00 PLN

dla o b l t g a c j i ser i i F13 na

kwo tQ 625.000,00 PLN

dla obl igacj i ser i i G13 na

kwote. 625.000,00 PLN
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Marza jest stala w cafym okresie emisji.
Liczba dni w roku uwzg le^dn iona przy obl iczeniu oprocen towan ia :
Za ustugi opisane w ofercie Agent i Gwarant Emisji pobierze prowizje, w
wysokosc i PLN, co s tanowi % war tosc i Emisji.

Sposob platnosci

prowiz j i :

Data: Podpis:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upowazn ione przez Oferenta
zgodnie z za tg_czonym i pe tnomocn ic twami )

Powyzsze wyczerpu je w catosc i wynagrodzenie Agenta i Gwaranta
Emisji.
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