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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Olszanica oraz jednostek
organizacyjnych gminy Olszanica na lata 2018 – 2022
Olszanica 2017-12-01
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zamawiający na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.
z 2017 roku poz. 1579) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w terminie do dnia 29 listopada 2017 roku do godz. 9:00 została złożona jedna
oferta na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Olszanica oraz jednostek organizacyjnych gminy
Olszanica na lata 2018 – 2022.
Ofertę złożył:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedziba w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7, Oddział w Lesku
Cena oferty::

Przedmiot zamówienia

Wartość punktów

Wartość oferowanej usługi
bankowej wyrażona w % i zł.

Cena – 60 pkt
a) otwarcie rachunku bankowego
b)prowadzenie rachunku bankowego

1 pkt

0

15 pkt

0

c)przelew elektroniczny z i na rachunek
bankowy w ramach banku

5 pkt

0

d)przelew elektroniczny z i na rachunek
bankowy w innym banku

5 pkt

0

e)przelew elektroniczny pomiędzy
rachunkiem gminy a rachunkami jednostek
organizacyjnych gminy i przelew pomiędzy
rachunkami jednostek gminy

5 pkt

0

f)przelew elektroniczny na rachunki w innych
5 pkt
bankach w celu założenia lokat terminowych

0

g)prowizja od operacji gotówkowych – wpłat
własnych oraz obcych

0

h)prowizja od operacji gotówkowych - wypłat
i)prowizja od operacji gotówkowych –
świadczenia i zasiłki

10 pkt
10 pkt

0

10 pkt

0

j)opłata za podłączenie do i korzystanie z
elektronicznego systemu zdalnej obsługi
rachunków bankowych

2 pkt

0

k) abonament miesięczny za korzystanie z
elektronicznego systemu zdalnej obsługi
rachunków bankowych

3 pkt

120 zł m-cznie za jeden
system zdalnej obsługi

l) prowizja za udzielenie kredytu w rachunku
bieżącym :
- odnawialnego
2 pkt
- krótkoterminowego

1 pkt

0,25 %
0,25%

m)opłata za wydanie karty lub innego
wyposażenia elektronicznego do składania
oświadczeń woli w imieniu klienta

3 pkt

0

n)opłata za odblokowanie uzytko0wnika
elektronicznego systemu realizacji zleceń

3 pkt

0
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o)opłata za wydanie na piśmie potwierdzenia
operacji wpłaty na rachunki lub operacji
3 pkt
wypłaty rachunków jednostek gminy

0

p)wysokość oprocentowania kredytu
odnawialnego w rachunku bieżącym/kwota
kredytu do 2.000 000 zł

Wibor 1M z ostatniego dnia
m-ca plus 1,2%
Na 31.10.2017 1,66%
+1,2%=2,86 %

2 pkt

r)wysokość oprocentowania kredytu na
pokrycie deficytu w ciągu roku do 2.000.000 15 pkt
zł

Wibor 1M z ostatniego dnia
m-ca plus 1,2%
Na 31.10.2017 1,66%
+1,2%=2,86 %

Wysokość oprocentowania – 40 pkt
50 pkt

WIBID 1M z ostatniego dnia
m-ca minus 0,7 %
Na 31.10.2017 1,46%
-0,7%=0,76 %

b)wysokość oprocentowania środków na
rachunku pomocniczym

30 pkt

WIBID 1M z ostatniego dnia
m-ca minus 0,7 %
Na 31.10.2017 1,46%
-0,7%=0,76 %

c)wysokość oprocentowania lokaty
jednodniowej ( nocnej) w wysokości do
500 000 zł

10 pkt

WIBID O/N *stawka 0,60
np. stawka z dnia 8.11.2017
= 1,33 *0,6 = 0,798%

a)wysokość oprocentowania środków na
rachunku podstawowym

d)wysokość oprocentowania lokaty
jednodniowej (nocnej ) w wysokości powyżej 10 pkt
500 000 zł

WIBID O/N *stawka 0,65
Np. stawka 8.11.2017 =1,33
% *0,65 = 0,8645

Łączna punktacja – 100 pkt
Złożona oferta zostaje uznana za najkorzystniejszą i zostaje wybrana. Wykonawca uzyskał 100 pkt w kryterium „cena” i
„oprocentowanie”.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron , jednak nie wcześniej niż po
upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od
przesłania zawiadomienia w inny sposób.
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