Olszanica: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszanica oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Olszanica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olszanica, 81, 38-722 Olszanica, woj. podkarpackie, tel. 013 461-76-10, faks 0-13 461-73-73.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.olszanica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa
budżetu Gminy Olszanica oraz jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres
zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Olszanica oraz
rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych, polegającej na: a) otwieraniu i
prowadzeniu rachunków bieżących Gminy Olszanica oraz rachunków samorządowych
jednostek organizacyjnych oraz wydawanie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach, b)
otwieraniu i prowadzeniu rachunków pomocniczych Gminy Olszanica oraz rachunków
samorządowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te
jednostki oraz wydawanie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach, c) lokowaniu wolnych
środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, d) miesięcznej kapitalizacji
odsetek naliczanych przez bank; e) realizacji zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych
w formie elektroniczne i papierowej; f) przyjmowaniu, w punkcie obsługi kasowej lub filii
banku -znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego- wpłat gotówkowych
własnych i obcych. Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu
podatków i innych należności niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne
oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej. g) dokonywaniu, w punkcie obsługi
kasowej lub filii banku -znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającegowypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych (na drukach obowiązujących u
Zamawiającego np. listy wypłat) zatwierdzonych do wypłaty przez Zamawiającego; h)
drukowaniu i wydawaniu codziennych wyciągów bankowych formie papierowej ; i)
przenoszeniu na rachunek bieżący budżetu Gminy w ostatnim dniu miesiąca dochodów z
tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach pomocniczych gminy oraz jednostek
podległych j) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych. 2) Utworzenie i prowadzenie
punktu obsługi kasowej lub filii banku, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie
operacji gotówkowych i bezgotówkowych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego

przez cały okres bankowej obsługi budżetu Gminy Olszanica i jednostek organizacyjnych
Gminy. 3) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a) instalacja systemu; b)
obsługa systemu, c) przeszkolenie wskazanych pracowników. 4) udzielenie kredytu w
rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciagu roku budżetowego deficytu
budżetu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku budżetowego.
Zamówieniem niniejszym objęta jest Gmina Olszanica oraz następujące jednostki
organizacyjne Gminy Olszanica: - Gminna Biblioteka Publiczna w m. Olszanica - Gminny
Ośrodek Pomocy społecznej w m. Olszanica - Zespół Szkół Publicznych w m. Olszanica Zespół Szkół Publicznych w m. Uherce Mineralne.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-4, 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez zamawiającego warunku
posiadania przez wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności zobowiązany jest on posiadać zezwolenie na
prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację
usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), a
w przypadku określonym w art. 178 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem
wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W
przypadku banku państwowego wystarczy podać rocznik, numer Dziennika



Ustaw oraz numer pozycji, pod którą został opublikowany akt prawny o
utworzeniu banku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o




Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 koncesję, zezwolenie lub licencję



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert




nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.olszanica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 26.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

