
Ząbkowice  Śląskie, dnia 30 kwietnia 2009 r.  
 
Zarząd Powiatu 
w Ząbkowicach Śląskich 
ul. H. Sienkiewicza 11 
57-200 Ząbkowice Śl. 
tel. 074 816 280 00 
fax 074 816 285 00 
 

 Zarząd Powiatu w Ząbkowicach Śląskich ul. H. Sienkiewicza 11  57-200 
Ząbkowice Śl. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości 

poniŜej 133.000 EURO, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych na  
 

NA WYKONYWANIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUD śETU POWIATU 
ZABKOWICKIEGO 

 
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budŜetu Powiatu 
Ząbkowickiego  polegającej na: 
1. Prowadzenie  rachunku bieŜącego BudŜetu Powiatu (do rozliczeń w 

obrocie krajowym i gromadzenia środków pienięŜnych), rachunków 
pomocniczych budŜetu Powiatu oraz rachunków powiatowych funduszy 
celowych. 

2. Prowadzenie  rachunków bieŜących BudŜetu Powiatu oraz  rachunków 
pomocniczych jednostek organizacyjnych Powiatu. Liczba jednostek 
organizacyjnych Powiatu wynosi 18 i moŜe ulegać zwiększeniu bądź 
zmniejszeniu   

3. Wykonywaniu usług polegających na przyjmowaniu wpłat gotówkowych z 
tytułu:  
a) opłat czynszowych, 
b) opłat za wieczyste uŜytkowanie gruntów, 
c) opłat komunikacyjnych, 
d) innych wpłat, 
na odpowiednie rachunki Zamawiającego i jego jednostek 
organizacyjnych oraz dokonywaniu wypłat z tych rachunków.   

4. Otwieraniu na zlecenie Zamawiającego rachunku walutowego i 
gromadzeniu środków w walutach obcych. 

5. Zagospodarowaniu wolnych środków pienięŜnych zamawiającego poprzez 
lokaty o negocjowalnym terminie i negocjowalnej stopie oprocentowania 
stosowne w zaleŜności od stanu nadwyŜek finansowych na okresy o 
róŜnym czasie trwania, ze szczególnym uwzględnieniem lokat 
krótkoterminowych. 

6. Udzielaniu  kredytu w rachunku bieŜącym , 
7. Udzielaniu Zamawiającemu gwarancji bankowych na zabezpieczenie 

dobrego wykonania zawieranych umów i kontraktów. 
8. Zapewnieniu Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym 

zarządzania rachunkami bezpośrednio z biura, bez konieczności 
odwiedzania banku poprzez home banking a w szczególności: 
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a) uzyskiwanie zbiorczej informacji o saldzie lub operacjach dnia 
wybranych lub wszystkich wyodrębnionych rachunków zamawiającego 
i jego jednostek organizacyjnych, 

b) przeszukiwanie archiwum zleceń przelewów wg wybranego klucza 
(terminu, numeru rachunku, nazwy właściciela, kwoty przelewu),  

c) przegląd aktualnie obowiązującej tabeli kursowej w banku Oferenta, 
d) wykonywanie operacji z siedziby Zamawiającego, 
e) bezpośrednia konwersję danych z systemu bankowego Oferenta na 

poszczególne konta Zamawiającego w jego systemie księgowym, 
f) uruchomienie pasywnego dostępu do kont bankowych jednostek 

organizacyjnych Zamawiającego 
Usługi wymienione w pkt 8 oraz przeszkolenia pracowników 
Zamawiającego bank Oferent wykonywać będzie nieodpłatnie.     
     

9. Zapewnieniu wpływu środków na rachunki bankowe wierzycieli w tym 
samym dniu w którym złoŜono do godz. 1200 dyspozycje w formie 
elektronicznej za pośrednictwem home banking. 

10. Przekazywaniu zainkasowanych wpłat gotówkowych na wskazane 
rachunki w tym samym dniu. 

11. Kapitalizowaniu  odsetek poprzez dopisywanie ich do salda rachunków po 
upływie kwartału kalendarzowego.  

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
 
Oferenci związani są ofertą przez 30 dni. 
 
Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat 
 
O wykonanie zamówienia mog ą ubiega ć się oferenci, którzy : 
nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ):  

a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi. 

b) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub 
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i 
technicznych,  
a takŜe pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 

d) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Oferent zobowi ązany jest do zło Ŝenia nast ępujących o świadcze ń  

1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w my śl art. 24 i spełnianiu 
warunków art. 22 ustawy Prawo zamówie ń publicznych (zał ącznik nr 2 do 
SIWZ),  

2) podpisan ą przez oferenta kopi ę wpisu do wła ściwego rejestru  lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalno ści gospodarczej, je Ŝeli 
odr ębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub do ewidencji 
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działalno ści gospodarczej wystawionego nie wcze śniej ni Ŝ 
6 miesi ęcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Załączał do oferty wykaz osób upowa Ŝnionych do reprezentowania 
oferenta.               

 
Za najkorzystniejsz ą zostanie uznana oferta spełniaj ąca warunki niniejszej  
SIWZ i która otrzyma najwy Ŝszą sum ę punktów . Oferty b ędą oceniane w 
następujący sposób: 
 
Oferty zostaną ocenione za z poniŜsze usługi: 
 
1) wska źnik korekty dla stawki kredytu redyskonta weksli NB P na podstawie 
której ustalona zostanie zmienna stawka oprocentowa nia rocznego ka Ŝdego z 
rachunków obj ętych przedmiotem zamówienia   o którym mowa w §4 us t.1 
projektu umowy                  (stawka kredytu red yskonta weksli NBP x wska źnik 
korekty)                                              -     50% 
 
2) opłata za przelewy w formie papierowej na rachun ki prowadzone w innych 
bankach (w zł/za jeden przelew)              -       10% 
    
3) opłata za przelewy w formie elektronicznej na ra chunki prowadzone w 
innych bankach (w zł/za jeden przelew)            -        40% 
 
Cena oferty obliczona zostanie poprzez przeliczenie cen za poszczególne usługi i 
ilość planowanych usług, o których mowa w tabeli w pkt2 SIWZ.  
 
Oferty naleŜy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. do 
dnia 20 maja  2009 r. do godz. 1000 – decyduje data wpływu do Zamawiającego. 
   
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starostwie Powiatowym 
w Ząbkowicach Śl. ul. H. Sienkiewicza 11 sala nr 5  dnia 20 maja  2009 r. o godz. 
1030.  
   
Zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu prosi się o odebranie formularza 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sekretariacie Starostwa 
Powiatowego w Ząbkowicach Śl. . 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:  
 
                               
 
 

 
 

 


