
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji 

komunalnych Gminy Nysa 



Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obli-
gacji komunalnych Gminy Nysa 

 

1. Treść zaproszenia:  
 

W związku z podjętą uchwałą Nr IX/114/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2015 roku 

w sprawie emisji obligacji Gminy Nysa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wy-

kupu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „zakup nieruchomości gruntowej zabu-

dowanej budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, biurowo-administracyjnymi i pomocni-

czymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, stanowiąca byłą fabrykę samochodów 

osobowych położonych w Nysie, przy ul. Słowiańskiej/Poniatowskiego/Szlaku Chrobrego/Ka-

dłubka”, w drodze emisji obligacji przychodowych o wartości 27.000.000,00 zł z terminem 

wykupu nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 roku.  

 

Zainteresowane Banki proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przygotowania  

i przeprowadzenia emisji obligacji dla Gminy Nysa. 

 

Oferta cenowa powinna obejmować marżę dla inwestorów, prowizję za zorganizowanie emisji 

oraz wszystkie inne opłaty związane z przeprowadzeniem i obsługą emisji. 

 

Oferty proszę składać w terminie do 17 sierpnia 2015 r. e-mailem na adres: s.gawronska@cu-

rulis.pl.  

 

Treść zapytania w formie email: 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, że poszukujemy finansowania na realizację przedsięwzięcia „zakup nie-

ruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, biurowo-ad-

ministracyjnymi i pomocniczymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, stanowiąca 

byłą fabrykę samochodów osobowych położonych w Nysie, przy ul. Słowiańskiej/Poniatow-

skiego/Szlaku Chrobrego/Kadłubka”, w drodze emisji obligacji przychodowych o wartości 

27.000.000,00 zł z terminem wykupu nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 roku. Ze względu 

na rozmiar wiadomości przesyłam link do stosownych uchwał  

http://www.bip.nysa.pl/in-

dex.php?gid=1853c445e650ad6d464666aa05d21141&lpos=3_1&rpos=-1_-1#menuscroll  

Jednocześnie informuję, że na chwile obecną nie dysponujemy jeszcze opinią RIO. 

 

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem przez Państwa emisji obligacji, proszę  

o przesłanie wstępnych warunków finansowania. Jeśli do przygotowania oferty potrzebne są 

dodatkowe dokumenty, proszę o wiadomość. 

 

2. Informacje dotyczące emisji obligacji  
 

Podstawą emisji jest uchwała nr IX/114/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2015 roku  

w sprawie emisji obligacji Gminy Nysa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wy-
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kupu. Gmina Nysa wyemituje 27.000 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) obligacji przycho-

dowych o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), na łączną kwotę 

27.000.000,00 PLN (słownie: dwudziestu siedmiu milionów złotych).  

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresa-

tów, w liczbie mniejszej niż 150 osób. 

Obligacje będą obligacjami na okaziciela.  

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.  

Obligacje nie będą zabezpieczone.  

Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na finansowanie przedsięwzięcia in-

westycyjnego pod nazwą „Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produk-

cyjnymi, magazynowymi, biurowo-administracyjnymi i pomocniczymi wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną, stanowiąca byłą fabrykę samochodów osobowych położonych w Ny-

sie, przy ul. Słowiańskiej/Poniatowskiego/Szlaku Chrobrego/Kadłubka", zwanego dalej Przed-

sięwzięciem, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego oraz poprawa atrakcyjno-

ści inwestycyjnej Gminy Nysa. 

Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 roku. 

Wykup obligacji dokonywany będzie w kwotach i terminach określonych w harmonogramie 

wykupu obligacji. 
 

rok Kwota wykupu 

2015 0 

2016 0 

2017 5 300 000 

2018 1 300 000 

2019 1 300 000 

2020 1 500 000 

2021 1 500 000 

2022 1 600 000 

2023 1 800 000 

2024 1 900 000 

2025 2 100 000 

2026 2 200 000 

2027 2 400 000 

2028 2 500 000 

2029 1 600 000 

Wykup obligacji może następować w ratach. 

Dopuszcza się nabycie przez Gminę Nysa obligacji przed terminem wykupu w celu ich umo-

rzenia. 

Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym. 

Odsetki od obligacji naliczane będą od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, 

które zostały zapłacone na rzecz Obligatariuszy i wypłacane w terminach półrocznych, z za-

strzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. 

Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześcio - lub 

dwunastomiesięcznych powiększonej o marżę dla Obligatariuszy nie wyższą niż 2,0%. 

 

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypłata środków na 

zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z obligacji zostaną pokryte z dochodów 

własnych Gminy Nysa stosownie do warunków emisji obligacji, zgodnie z którymi winny być 

regulowane zobowiązania z tego tytułu, z uwzględnieniem przychodów pochodzących z: 



1) odpłatnego używania lub korzystania przez osobę trzecią z nieruchomości wchodzących  

w skład Przedsięwzięcia: 

a) działki nr 1/1, 1/4, 2/1, 2/4, 3/1, 3/4, 6/2, 7/2, 8/1, 8/2, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 24, 25, 26, 

27, 29/1, 29/2, 29/5, 30/3, 30/4 (AM-18), 7/9, 7/11, 7/17, 7/18, 7/19, 14/2, 17/3 (AM-24)  

o łącznej powierzchni 18,0451 hektarów - księga wieczysta nr OP1N/00038856/4; 

b) działki Nr 1/14 11/15 (AM-24) o łącznej powierzchni 1,2822 hektarów - księga wieczysta 

nr op l n/00052764/6; 

c) działki nr 8/3, 8/5, 8/6, 9/2, 9/3 (AM- 24) o łącznej powierzchni 0,4491 hektarów - księga 

wieczysta nr OP1N/00043625/4; 

2) zorganizowanej części majątku Gminy Nysa, stanowiącej całość środków trwałych i praw 

majątkowych, wchodzących w skład Przedsięwzięcia; 

3) ze sprzedaży nieruchomości i majątku wskazanego w pkt l, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 6 

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. 

 

3. Zasady porozumiewania się z Organizatorem i udzielania wyja-
śnień: 

1. Właściwą formą kontaktowania się pomiędzy Oferentem a Organizatorem jest droga e-ma-

ilowa bądź telefoniczna.  

2. Adres e-mailowy :s.gawronska@curulis.pl 

3. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są 

przedstawiciele firmy doradczej wybranej w celu przeprowadzenia procesu emisji obligacji 

przychodowych, w osobach: 

a. Sylwia Gawrońska, tel. (61) 673 54 37, s.gawronska@curulis.pl 

b. Hubert Goska, te. 664 422 402, h.goska@curulis.pl 

 

4. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci 
 

Ofertę mogła składać podmioty, które: 

1. Są uprawnione do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa. 

2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i tech-

nicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. 

4. Są bankiem lub domem maklerskim. 

5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji. 

 

5. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 
 

1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna; 

2. Oferta jest przygotowywana na formularzach oferentów; 

3. Oferty należy złożyć w terminie do 17 sierpnia 2015 r.  e-mailem na adres: s.gawron-

ska@curulis.pl.  
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6. Wybór oferty 
 

Spośród złożonych ofert przez Oferentów spełniających warunki zostanie wybrana oferta, która 

będzie najkorzystniejsza dla Organizatora pod względem finansowym. 

 

Cena ofertowa stanowi sumę prowizji oraz odsetek od obligacji: 

Cena = p + o 

Na cenę ofertową składać się będą: 

1. Prowizja od ceny sprzedaży obligacji  

2. Odsetki od obligacji w całym okresie emisji i wykupu obligacji 

 

Dane niezbędne do wyliczenia odsetek od obligacji, na potrzeby złożenia ofert i ich porówna-

nia: 

1. Stawka WIBOR 6M – 1,79% (na dzień 1.07.2015); 

2. Oprocentowanie obligacji w całym okresie stałe oparte na stawce WIBOR 6M powięk-

szona o zaproponowaną marżę; 

3. Przyjęta liczba dni w roku 360 dni; 

4. Wykup poszczególnych serii, wg zestawienia:  

 

rok Kwota wykupu 

2015 0 

2016 0 

2017 5 300 000 

2018 1 300 000 

2019 1 300 000 

2020 1 500 000 

2021 1 500 000 

2022 1 600 000 

2023 1 800 000 

2024 1 900 000 

2025 2 100 000 

2026 2 200 000 

2027 2 400 000 

2028 2 500 000 

2029 1 600 000 

 

7. Kryteria wyboru oferty 
Każdy oferent będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów. 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę obli-

czoną zgodnie z poniższym wzorem. 

Cena = p+o 

 

Pozostałe oferty będą oceniane wg następującego wzoru: 

 
najniższa cena

cena badanej oferty
∗ 100 𝑝𝑘𝑡 
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Sylwia Gawrońska

Od: Sylwia Gawrońska <s.gawronska@curulis.pl>

Wysłano: 13 lipca 2015 11:44

Do: 'witold.blad-jarocki@bosbank.pl'

Temat: FW: obligacje przychodowe

Załączniki: IX_113_15 wpf.pdf; Uchwała Nr IX_114_15 z dnia 1 lipca 2015r. - 

obligacje.pdf

 

 

Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informuję, że poszukujemy finansowania na realizację przedsięwzięcia „zakup 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, biurowo-
administracyjnymi i pomocniczymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, stanowiąca 
byłą fabrykę samochodów osobowych położonych w Nysie, przy ul. 
Słowiańskiej/Poniatowskiego/Szlaku Chrobrego/Kadłubka”, w drodze emisji obligacji 
przychodowych o wartości 27.000.000,00 zł z terminem wykupu nie później niż do dnia 31 
grudnia 2029 roku. W załączeniu przesyłam uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie informuję, że na chwile obecną nie 
dysponujemy jeszcze opinią RIO. 
 
W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem przez Państwa emisji obligacji, proszę o 
przesłanie wstępnych warunków finansowania. Jeśli do przygotowania oferty potrzebne są 
dodatkowe dokumenty, proszę o wiadomość. 
 
Łącze wyrazy szacunku, 
 

Sylwia Gawrońska 
Analityk 

Tel: 61 673 54 37 
www.curulis.pl 

 
 
 



1

Sylwia Gawrońska

Od: Sylwia Gawrońska <s.gawronska@curulis.pl>

Wysłano: 13 lipca 2015 11:41

Do: 'katarzyna.szpunar@dmbps.pl'

Temat: obligacje przychodowe

Załączniki: IX_113_15 wpf.pdf; Uchwała Nr IX_114_15 z dnia 1 lipca 2015r. - 

obligacje.pdf

Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informuję, że poszukujemy finansowania na realizację przedsięwzięcia „zakup 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, biurowo-
administracyjnymi i pomocniczymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, stanowiąca 
byłą fabrykę samochodów osobowych położonych w Nysie, przy ul. 
Słowiańskiej/Poniatowskiego/Szlaku Chrobrego/Kadłubka”, w drodze emisji obligacji 
przychodowych o wartości 27.000.000,00 zł z terminem wykupu nie później niż do dnia 31 
grudnia 2029 roku. W załączeniu przesyłam uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie informuję, że na chwile obecną nie 
dysponujemy jeszcze opinią RIO. 
 
W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem przez Państwa emisji obligacji, proszę o 
przesłanie wstępnych warunków finansowania. Jeśli do przygotowania oferty potrzebne są 
dodatkowe dokumenty, proszę o wiadomość. 
 
Łącze wyrazy szacunku, 
 

Sylwia Gawrońska 
Analityk 

Tel: 61 673 54 37 
www.curulis.pl 
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Sylwia Gawrońska

Od: Sylwia Gawrońska <s.gawronska@curulis.pl>

Wysłano: 13 lipca 2015 11:46

Do: 'maciej.soroko@dnb.pl'

Temat: obligacje przychodowe

Załączniki: IX_113_15 wpf.pdf; Uchwała Nr IX_114_15 z dnia 1 lipca 2015r. - 

obligacje.pdf

 

 

Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informuję, że poszukujemy finansowania na realizację przedsięwzięcia „zakup 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, biurowo-
administracyjnymi i pomocniczymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, stanowiąca 
byłą fabrykę samochodów osobowych położonych w Nysie, przy ul. 
Słowiańskiej/Poniatowskiego/Szlaku Chrobrego/Kadłubka”, w drodze emisji obligacji 
przychodowych o wartości 27.000.000,00 zł z terminem wykupu nie później niż do dnia 31 
grudnia 2029 roku. W załączeniu przesyłam uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie informuję, że na chwile obecną nie 
dysponujemy jeszcze opinią RIO. 
 
W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem przez Państwa emisji obligacji, proszę o 
przesłanie wstępnych warunków finansowania. Jeśli do przygotowania oferty potrzebne są 
dodatkowe dokumenty, proszę o wiadomość. 
 
Łącze wyrazy szacunku, 
 

Sylwia Gawrońska 
Analityk 

Tel: 61 673 54 37 
www.curulis.pl 
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Sylwia Gawrońska

Od: Sylwia Gawrońska <s.gawronska@curulis.pl>
Wysłano: 13 lipca 2015 11:44
Do: 'Święcicki Marcin'
Temat: obligacje przychodowe
Załączniki: IX_113_15 wpf.pdf; Uchwała Nr IX_114_15 z dnia 1 lipca 2015r. - 

obligacje.pdf

 
Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informuję, że poszukujemy finansowania na realizację przedsięwzięcia „zakup 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, biurowo-
administracyjnymi i pomocniczymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, stanowiąca 
byłą fabrykę samochodów osobowych położonych w Nysie, przy ul. 
Słowiańskiej/Poniatowskiego/Szlaku Chrobrego/Kadłubka”, w drodze emisji obligacji 
przychodowych o wartości 27.000.000,00 zł z terminem wykupu nie później niż do dnia 31 
grudnia 2029 roku. W załączeniu przesyłam uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie informuję, że na chwile obecną nie 
dysponujemy jeszcze opinią RIO. 
 
W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem przez Państwa emisji obligacji, proszę o 
przesłanie wstępnych warunków finansowania. Jeśli do przygotowania oferty potrzebne są 
dodatkowe dokumenty, proszę o wiadomość. 
 
Łącze wyrazy szacunku, 
 

Sylwia Gawrońska 
Analityk 

Tel: 61 673 54 37 
www.curulis.pl 
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Sylwia Gawrońska

Od: Sylwia Gawrońska <s.gawronska@curulis.pl>

Wysłano: 13 lipca 2015 11:42

Do: 'ewa.pieterek@sgb.pl'

Temat: obligacje przychodowe

Załączniki: IX_113_15 wpf.pdf; Uchwała Nr IX_114_15 z dnia 1 lipca 2015r. - 

obligacje.pdf

 

Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informuję, że poszukujemy finansowania na realizację przedsięwzięcia „zakup 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, biurowo-
administracyjnymi i pomocniczymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, stanowiąca 
byłą fabrykę samochodów osobowych położonych w Nysie, przy ul. 
Słowiańskiej/Poniatowskiego/Szlaku Chrobrego/Kadłubka”, w drodze emisji obligacji 
przychodowych o wartości 27.000.000,00 zł z terminem wykupu nie później niż do dnia 31 
grudnia 2029 roku. W załączeniu przesyłam uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie informuję, że na chwile obecną nie 
dysponujemy jeszcze opinią RIO. 
 
W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem przez Państwa emisji obligacji, proszę o 
przesłanie wstępnych warunków finansowania. Jeśli do przygotowania oferty potrzebne są 
dodatkowe dokumenty, proszę o wiadomość. 
 
Łącze wyrazy szacunku, 
 

Sylwia Gawrońska 
Analityk 

Tel: 61 673 54 37 
www.curulis.pl 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymane oferty  
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