Międzyzdroje, dnia 23.09. 2020r.

„Nowe Centrum” Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 10A
72-500 Międzyzdroje
Numer KRS 0000378351

Nowe Centrum sp. z o.o. będąca spółką gminną zamierza przeprowadzić inwestycję pt.
„Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą
MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap
III – Stan pod klucz” Na sfinansowanie niniejszej inwestycji spółka zamierza zaciągnąć kredyt
inwestycyjny. Zainteresowane podmioty proszę o przedstawienie oferty kredytowej na w/w
zadanie.
Podstawowe informacje dotyczące kredytu:
1. Kwota wnioskowanego kredytu : 17.000.000 zł ( słownie: siedemnaście milionów),
2. Okres kredytowania :20 lat
3. Cel : Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z
Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z
zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap III – Stan pod klucz.
Proszę o przedstawienie oferty na udzielenie kredytu , a w szczególności:
1. Całkowitego kosztu udzielenia kredytu przy następujących założeniach ;
- okres umowy od 01.01.2021 do 31.12.2040,
- wykorzystanie kredytu od dnia 01.01.2021 w pełnej kwocie,
- miesięczna spłata równych rat kapitałowych w ostatnim dniu miesiąca począwszy
od 31.01.2021,
- oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M na dzień 23.09.2020r.,

2.
3.
4.
5.

- w całkowitym koszcie kredytu powinna być podana: marża kredytowa, prowizja
przygotowawcza, suma kosztów kredytu (odsetki wraz z prowizją) ,
Harmonogramu spłaty kredytu w oparciu o założenia z ust. 1 ,
Warunki uruchomienia kredytu ,
Proponowane zabezpieczenia kredytu ,
Inne istotne zapisy , które znajdą się w umowie kredytowej .

Dodatkowe informację zawarte są w biznesplanie stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia lub też uzyskać można na stronie spółki www.nc-miedzyzdroje.pl , telefonicznie
pod numerem 665 344 552 , mailowo biuro@nc-miedzyzdroje.pl lub bezpośrednio w siedzibie
spółki mieszczącej się w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości 10a.

Prezes Zarządu
Nowe Centrum sp. zo.o.
Mateusz Flotyński

Zał. Biznesplan inwestycji

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378351 . Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie
Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału
zakładowego 42. 199. 250,00 zł( słownie: czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt
zł) w całości opłacony.

