
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  Gmina Grodzisko Dolne 

37-306 Grodzisko Dolne 

tel.(0-17) 24-36-003 

www.bip.grodziskodolne.pl 

 

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 

 

Adres strony internetowej na której jest zamieszczona specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.grodziskodolne.pl 

 

Przedmiot i zakres zamówienia: 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę budżetu Gminy Grodzisko Dolne wraz  

z obsługą budżetów jednostek  budżetowych i obejmuje m.in. otwieranie i prowadzenie rachunków 

bankowych, przelewy bankowe (w formie papierowej oraz w systemie e-bank), wpłaty, wypłaty, 

wyciągi bankowe, lokowanie wolnych środków pieniężnych. 

Zakres zamówienia obejmuje:  

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę budżetu Gminy Grodzisko Dolne wraz  

z obsługą budżetów jednostek  budżetowych i obejmuje m.in. otwieranie i prowadzenie rachunków 

bankowych, przelewy bankowe (w formie papierowej oraz w systemie e-bank), wpłaty, wypłaty, 

wyciągi bankowe, lokowanie wolnych środków pieniężnych. 

Uwaga! Zmawiający posiada zainstalowane na sześciu stanowiskach oprogramowanie do 

wykonywania przelewów e-bank, w tym: 1 stanowisko – Zespół da Spraw Oświaty, 1 stanowisko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 1 stanowisko – SDS Laszczyny , 3 stanowiska – Urząd Gminy 

w Grodzisku Dolnym. Wykonawca musi od dnia podpisania umowy dostosować się do tego 

oprogramowania lub zainstalować nowe oprogramowanie w taki sposób aby można było w sposób 

płynny przejść do wykonywania przelewów używając nowego oprogramowania. Zainstalowanie 

nowego oprogramowania oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego odbędzie się na koszt 

wykonawcy. W zaoferowanej cenie należy uwzględnić ewentualne bezpłatne zmiany oprogramowania 

e-bank w przypadku zmiany przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia.  

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych. 

 

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 
Termin wykonania zamówienia:  do 31.12.2018 

 

 

  

http://www.bip.grodziskodolne.pl/


Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy : 

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust i 2 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

2) Spełniają warunki dotyczące : 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia 

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia 

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej  

3) Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków: 

 przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą 

„ spełnia  albo nie spełnia „. 

 niespełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować wykluczeniem z 

postępowania: Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą . 

 
4) Zamawiający zastrzega sobie istnienie na terenie Gminy Grodzisko Dolne oddziału banku lub 

punktu kasowego, w przypadku, gdy jego siedziba mieści się poza obszarem Gminy Grodzisko Dolne. 

Warunek wskazany w zdaniu poprzednim będzie spełniony, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że  

w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. utworzy taki punkt kasowy na terenie Gminy Grodzisko Dolne. 

Informacja na temat wadium:  

 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium  

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 

1) Kryterium – cena oferty – 70% 

W tym kryterium zostaną przyznane punkty wg wzoru: 

 x 70 

2) Kryterium – oferowane oprocentowanie rachunków – 20% 

W tym kryterium zostaną przyznane punkty wg wzoru: 

 x 20 

 



 

3) Kryterium- inne koszty ponoszone przez zamawiającego w czasie obowiązywania umowy – 10%. 

Są to koszty, które będą wynikać z konieczności wyjazdów pracowników zamawiającego do 

najbliższego oddziału banku, który będzie prowadził bezpośrednią obsługę budżetu gminy i jednostek 

budżetowych podległych gminie, np. dostarczanie poleceń przelewów, odprowadzanie gotówki z kasy 

do banku, itp. Dla określenia tych kosztów zostanie obliczona wartość K wg wzoru: K= 2 x 0,8553 x 

L x 470, gdzie L oznacza odległość pomiędzy urzędem Gminy a najbliższym oddziałem banku lub 

punktu kasowego, który będzie prowadził bezpośrednią obsługę budżetu gminy, jednostek 

budżetowych podległych gminie, liczby 0,8353 i 470 oznaczają odpowiednio stawkę za przejazd 1 km 

i przewidywaną ilość wyjazdów w okresie obowiązywania umowy.  

W tym kryterium zostaną przyznane punkty wg wzoru: 

 x 10 

4) Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

 

Urząd Gminy Grodzisko Dolne, pok. nr 1, 37-306 Grodzisko Dolne 

 Termin składania ofert: 15 grudnia 2015 r. do godz. 10:00 

 

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać 

umowy ramowej. 

 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie 

zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można 

odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – budynek Urzędu Gminy, pokój nr 18 lub 

otrzymać drogą pocztową po przesłaniu wniosku  o wydanie Specyfikacji. 

 

Pracownik  uprawniony do kontaktu z wykonawcami – Barbara Jużyniec    

tel. (017) 243 60 03 wew. 281 
       

 

                           Zatwierdzam 

 

            

              ……………………………………… 

Ogłoszenie zostało zatwierdzone do publikacji przez Wójta Gminy   

            w dniu  07.12. 2015 

 

 


