Ciepielów, dnia 26 listopada 2014 roku.
RPORiI 271.26.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 – 2017

Numer ogłoszenia: 388090 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów,
woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku do obsługi
bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 - 2017.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Kompleksowa obsługa rachunków bankowych Urzędu Gminy w
Ciepielowie (podstawowego i pomocniczych), w tym : - otwarcie rachunku podstawowego i
rachunków pomocniczych, - prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków
pomocniczych, - realizacja zleceń przelewów ( elektronicznych i papierowych) do innych
banków w systemie ELIXIR - realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego,
jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 13:00, najpóźniej w następnym dniu roboczym
jeżeli dyspozycja została złożona po godz. 13:00, - realizacja przelewów wewnętrznych
(miedzy rachunkami tego samego banku), - sporządzanie wyciągów bankowych w terminie
do drugiego dnia operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których przelew dotyczy, przekazywanie posiadaczowi rachunków wyciągu z rachunków z ustaleniem salda po każdej
zmianie rachunku bankowego, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, - dokonywanie wypłat
gotówkowych, - zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej, - lokowanie
wolnych środków na lokatach, - okresowa kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych, - wydawanie blankietów czekowych, - wydawanie zaświadczeń i
opinii przez bank, - oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych, - obsługa
rachunków bankowych gminnych funduszy celowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych, - udzielanie kredytów obrotowych na działalność bieżącą gminy. Okres realizacji
zamówienia: od 01.01.2015 rok do 31.12.2017 rok..
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) 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: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
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

•

Na podstawie oświadczenia, zał. nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Na podstawie oświadczenia, zał. nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Na podstawie oświadczenia, zał. nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Na podstawie oświadczenia, zał. nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Na podstawie oświadczenia, zał. nr 2 do SIWZ

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
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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
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- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- oświadczenie, że przeciwko oferentowi nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe,
ani nie ogłoszono upadłości.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•

1 - Cena - 50

•

2 - Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących
(procent) - 40

•

3 - Oprocentowanie lokat terminowych (procent) - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ciepielow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok nr 19.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1,
27-310 Ciepielów, pok nr 1.
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
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.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk
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Pieczęć
Zamawiającego

RPORiI 271.26.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
przetargu nieograniczonego na
„Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach
2015 – 2017”
1) Zamawiający:
1.

Pełna nazwa zamawiającego: GMINA CIEPIELÓW reprezentowana przez
Wójta Gminy Ciepielów – mgr Artura Szewczyka

2.

Adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310
Ciepielów

3.

REGON: 000537444

4.

Internet: http www.ciepielow.pl,

5.

Numer telefonu: /048/ 3788080, faks: /048/ 3788080

e-mail:gmina@ciepielow.pl

I. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z
wykonawcami:

1.

Imię i nazwisko: Grażyna Szczodra

2.

Stanowisko służbowe: Skarbnik Gminy Ciepielów

3.

Numer telefonu: /048/ 3788080

4.

E-mail: skarbnik@ciepielow.pl

5.

Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 2

6.

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:
8.00-15.00.

2) Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473
oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z poźn. zm.).
3) Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest:
Kompleksowa obsługa rachunków bankowych Urzędu Gminy w Ciepielowie
(podstawowego i pomocniczych), w tym :
• otwarcie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych,
• prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych,
• realizacja zleceń przelewów ( elektronicznych i papierowych) do innych
banków w systemie ELIXIR – realizacja powinna następować tego samego
dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 13:00,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

najpóźniej w następnym dniu roboczym jeżeli dyspozycja została złożona
po godz. 13:00,
realizacja przelewów wewnętrznych (miedzy rachunkami tego samego
banku),
sporządzanie wyciągów bankowych w terminie do drugiego dnia
operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których przelew dotyczy,
przekazywanie posiadaczowi rachunków wyciągu z rachunków z ustaleniem
salda po każdej zmianie rachunku bankowego,
przyjmowanie wpłat gotówkowych,
dokonywanie wypłat gotówkowych,
zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej,
lokowanie wolnych środków na lokatach,
okresowa kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych,
wydawanie blankietów czekowych,
wydawanie zaświadczeń i opinii przez bank,
oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych,
obsługa rachunków bankowych gminnych funduszy celowych - Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych,
udzielanie kredytów obrotowych na działalność bieżącą gminy.

Wspólny słownik zamówień:
CPV 66.11.00.00–4
Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2015 rok do 31.12.2017 rok
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia od dnia 01
stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
9) W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki wynikające
z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047
i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z poźn. zm.). Ocenie będą
podlegać jedynie
oświadczenia oferenta, które załączone są do niniejszej SIWZ i
dokumenty wymagane przez SIWZ. Zastosowana zostanie ocena „spełnia /nie spełnia”.
W przypadku nie spełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca
zostanie wykluczony.
10) Oferenci złożą następujące dokumenty składające się na ofertę:
a.

b.

formularz oferty z podaniem (załącznik nr1 do SIWZ):
- ceny oferty w procentach /cyfrowo i słownie/, obowiązuje cena brutto,
- oświadczenie o akceptacji zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia czasie związania ofertą,
- oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.
aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębna przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert (w przypadku
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wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich)
c. oświadczenie o
spełnianiu warunków określonych w art. 22
ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „ Prawo zamówień
publicznych” (załącznik nr 2 do SIWZ).
d. oświadczenie, że przeciwko oferentowi nie jest prowadzone postępowanie
upadłościowe, ani nie ogłoszono upadłości. (załącznik nr 3 do SIWZ).
e. aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
f. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
g. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada 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
h. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ).

11) Oferenci mogą wysyłać pisemne zapytania dotyczące treści SIWZ do 02.12.2014 r.
do godz. 12.00 oraz przekazywać oświadczenia i dokumenty, w związku z niniejszym
przetargiem na adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310
Ciepielów lub za pomocą faxu na nr /048/ 378 80 80.
12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Grażyna
Szczodra, tel. /048/ 378 80 80
13) Wadium – Oferenci nie składają wadium.
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14) Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od otwarcia ofert.
15) Opis sposobu przygotowania oferty:
- oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,
- oferty składa się w jednym egzemplarzu,
- oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- oferta winna zawierać ponumerowane strony, ułożone wg SIWZ, każda strona winna
być parafowana podpisem w prawym dolnym rogu,
- poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę,
- cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie,
- oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej:
„Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 –
2017” - nie otwierać przed sesją otwarcia ofert w dniu w dniu 05 grudnia 2014 roku,
o godz. 10.00 - koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego
na adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1,27 – 310 Ciepielów i
opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.
16) Oferty należy składać: w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ciepielowie, ul.
Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr. 1, do godz. 9.30, dnia 05 grudnia
2014
roku.
17) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 grudnia 2014 roku, o godz. 10.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego1, 27-310
Ciepielów, sala nr 26 (II piętro).
18) Wygrywa oferta najkorzystniejsza, poprawnie uzupełniona, zawierająca komplet
wymaganych oświadczeń i zaświadczeń.
19) Dokonanie oceny ofert przez zamawiającego.
Kryteria, na podstawie, których Zamawiający dokona oceny ofert :

I. oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach
bieżących : 40%,
II. koszty obsługi bankowej (cena) : 50%, :
1.prowizja pobierana przez bank :
a.
b.
c.
d.
e.

od
od
od
od
od

wpłat gotówkowych : 5%,
wpłat bezgotówkowych : 5%,
wypłat gotówkowych : 5%,
wypłat bezgotówkowych : 10%,
tzw. elixirów, opłaty za realizację przelewu bankowego: 10%

2.miesięczne koszty prowadzenia rachunku bankowego z użytkowaniem systemu
bankowości elektronicznej : 15%.
III. oprocentowanie lokat terminowych : 10% :
a. lokaty krótkoterminowe : 14 dniowe : 5%,
b. lokaty terminowe : 3 miesięczne : 5%.
Najkorzystniejsza cena będzie ustalona w oparciu o bilans:
oprocentowania

środków

pieniężnych

gromadzonych

na

rachunkach

bieżących, kosztów obsługi bankowej, oprocentowania lokat terminowych.
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Punktacja za poszczególne wagi zostanie dokonana wg wzorów :

I. za oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach
bieżących:

Cb
x 40 pkt = P
Cmax

P – otrzymane punkty
Cb – oprocentowanie badanej oferty,
Cmax – najwyższe oprocentowanie

II. za prowizję – koszty obsługi bankowej :

a. od wpłat gotówkowych :
P – otrzymane punkty

Cn
x5 pkt = P
Cb

Cn – cena najniższa (najkorzystniejsza)
Cb – cena badanej oferty

b. od wpłat bezgotówkowych :

Cn
x5 pkt = P
Cb

P – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa (najkorzystniejsza)
Cb – cena badanej oferty

c. od wypłat gotówkowych :

Cn
x5 pkt = P
Cb
d.

P – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa (najkorzystniejsza)
Cb – cena badanej oferty

od wypłat bezgotówkowych :

Cn
x10 pkt = P
Cb

P – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa (najkorzystniejsza)
Cb – cena badanej oferty

e. od tzw. elixirów, opłaty za realizację przelewu bankowego:

Cn
x10 pkt = P
Cb

P – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa (najkorzystniejsza)

Cb – cena badanej oferty
2.miesięczne koszty prowadzenia rachunku bankowego :

Cn
x15 pkt = P
Cb

P – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa (najkorzystniejsza)

Cb – cena badanej oferty
III. za oprocentowanie lokat terminowych :
5

Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 – 2017

a. lokaty krótkoterminowe : 14 dniowe :
P – otrzymane punkty

Cb
x5 pkt = P
Cmax

Cb – oprocentowanie badanej oferty,
Cmax – najwyższe oprocentowanie

b. lokaty terminowe : 3 miesięczne :
P – otrzymane punkty
b
Cb – oprocentowanie badanej oferty,

C
x5 pkt = P
Cmax

Cmax – najwyższe oprocentowanie

20) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
ustawy Prawo zamówień publicznych, warunkom specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz uznana będzie za najkorzystniejszą.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym art. 94 ustawy
Prawo zamówień publicznych, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
ofertą.
O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie
wybranego Wykonawcę.
3. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przedstawia postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:
Do istotnych postanowień, które należy wprowadzić do treści umowy należy zaliczyć
warunki związane z wykonywaniem zamówienia opisane w punkcie III niniejszej
specyfikacji, a przede wszystkim zapewnienie bezpłatnego doradztwa w zakresie objętym
umową/umowami na bankową obsługę budżetu, zapewnienie bezpłatnego dokonywania
przelewów w ramach banku.
4. Wykonawca nie może w ramach podpisanej umowy wprowadzić innych dodatkowych
kosztów niż te określone w niniejszej SIWZ
5. Wykonawca sporządzi propozycję umowy.
22) Zamawiający nie żąda wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23) Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art.
179 do 183).
Wykaz załączników:
1.
2.

3.
4.

Formularz oferty.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania.
Oświadczenie, że przeciwko oferentowi nie jest prowadzone
postępowanie upadłościowe, ani nie ogłoszono upadłości.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

ZATWIERDZAM:
Ciepielów, dnia 26 listopada 2014 roku.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
w trybie przetargu nieograniczonego
dotyczącego: „Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ciepielów w
latach 2012 – 2014”
Nazwa Oferenta

......................................................................................

Adres Oferenta

......................................................................................

Numer telefonu

................................numer

tel/fax.

.................................

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYKONYWANIA OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY
W LATACH 2012 - 2014
I. oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych
na rachunkach bieżących :.........................................................%
( słownie:........................................................................................................................)
II. koszty obsługi bankowej :
1. prowizja pobierana przez bank :

a. od wpłat gotówkowych : ...........%, (słownie…………………………………………………………………..),
b. od wpłat bezgotówkowych : ...........%, (słownie……………………………………………………………..),
c. od wypłat gotówkowych : ...........%, (słownie………………………………………………………………..),
d. wypłat bezgotówkowych : ...........%, (słownie………………………………………………………………..),
e. od tzw. elixirów, opłaty za realizację przelewu bankowego : ...........%,
(słownie………………………………………………………………..),
2. miesięczne koszty prowadzenia rachunku bankowego : .............zł, (słownie……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………),
III. oprocentowanie lokat terminowych :

a. lokaty krótkoterminowe : 14 dniowe : ...........%, (słownie……………………………………………..),
b. lokaty terminowe : 3 miesięczne : ...........%, (słownie…………………………………………………..),

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i
realizacją w/w przedmiotu zamówienia.
1) Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2014r.
2) Oświadczamy, że:
· Spełniamy warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
· Wykonamy zadanie siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców/* przez
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podwykonawcę w zakresie
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Zapewniamy o ważności oferty min. 30 dni licząc od terminu składania ofert.
5) Informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty, ponumerowanych na ……….. stronach
od numeru ………..do numeru ………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Art. 11 ust
4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do
dokumentów przetargowych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

Załącznikami do oferty są:
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

................................................

Data, podpis
(upoważniony przedstawiciel Oferenta)

................................................

(PIECZĘĆ FIRMOWA)
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Załącznik nr 2.

Oświadczenie
o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22
ust. 1 pkt. 1-4 i oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
„Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z
2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z poźn. zm.)
dotyczącego przetargu nieograniczonego na „Wybór banku do obsługi
bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 – 2017”

Dane dotyczące Oferenta
Nazwa ………………………………………………………………………………………..
Siedziba ……………………………………………………………………………………….
Nr telefonu/faksu ……………………………………………………………………………..
Nr NIP …………………………………… Nr REGON ……………………………………..

I. Oświadczam, że :
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r.
poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z poźn.
zm.)

Data ………………………………….

…………………………………………………………………
/imię i nazwisko/
podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta
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Załącznik nr 3.

Oświadczenie
o nie prowadzeniu wobec banku postępowania upadłościowego
dotyczącego przetargu nieograniczonego na „Wybór banku do obsługi bankowej
budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 – 2017”

Nazwa Oferenta
Adres Oferenta
Numer telefonu

......................................................................................

......................................................................................
................................numer

telefaksu/fax.

........................

Oświadczam, że nie jest prowadzone wobec mojej firmy postępowanie
upadłościowe, ani nie ogłoszono upadłości.

................................................

podpisano
(upoważniony przedstawiciel Oferenta)

Zał. nr 4

..................................
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art.
26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768,
811, 915, 1146 i 1232 z poźn. zm.), oświadczamy, że nie należymy / należymy
(niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* w przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej

...........................................
Miejscowość i data

................................................
Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

