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ZAPROSZENIE DO 7f,.OZEFI-IA OFERTY CENOWEJ

Zaproszenie na podstawi e art.4 pkt 8 nie jes! 
,objgte 

przepisami ustawy z dnia29 stycznia20D4r. Prawo

zam6wiehpublicznych (tekst jednolity Dz.U. 22017r., poz. 1579 ze zm.)

TreSi niniejszego ogloszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art. 71 ustawy z drua 23

kwietnia 1964r, Kodeks Cywilny Q.t.Dz.U.22017r.,po2.459 ze zm.)

Zapraszarty do zloaenra oferty na prowadzenie obslugi bankowej budzetu Staropolskiego Zwiqzku

Gmin i Miast, prowadzonego w trybie zaproszeria do zlohenia oferty cenowej.

Zamawiaj4cym jest:

Nazwa: Staropolski Zwqzek Gmin i Miast,

Adres: ul. Partyzant6w l; 26-200 Koriskie

NIP 658-187-A944 REGON 260015632

Numer telefonu i faksu: tel. (41) 372 91 08,

Adres e-mail: biuro-SZGiM@wp.pl

adres strony internetowej : www.umkonskie.pl

godziny urzgdowania: poniedzialek - pi4tek 7:30 - 15:30

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zam6wienia jest kompleksowa obsluga bankowa budZetu Staropolskiego Zwiqzku Gmin

i Miast w okresie od 01.04.2018r. do 3l-03-2022r. obejmuj4caw szczeg6lnoSci:

L. Prowadzenie i obsluga rachunk6w bankowych:

- otwarcie i prowadzenie istniej4cych oraz wszystkich nowo otwartych w okresie

obowi4zywania umowy rachunk6w bieh4cych i pomocniczych na warunkach

zadeklarowanych w ofercie
- dokonywatie rozliczeri pienigznych w zakresie wplat i wyplat,

- dokonywanie wplat i wyplat got6wkowych,

- dokonywanie wyplat got6wkowych z rachunku Zanawiaj4cego na rzecz os6b trzecich,

- dokonywartie rozliczerl bezgot6wkowych za pomoc4 poleceri przelew6w,
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- rcalizacjg poleceri przelew6w zar6wno w formie papierowej jaki i elektronicznej,
- Zamatiraiqcy, na wniosek, bezplatnie otrzqa czeki do rachunk6w objgtych niniejszym

postgpowaniem,

- w przypadku koniecznoSci otwarcia przez Zamawiaj4cego dodatkolvych rachunk6w
pomocniczych, wykonawca zastosuj e stawki z niniej szego postgpowania.

- Wykonawca po uplywie 1 dnia roboczego umozliwi Zamawiaj4cemu odebranie
wyci4g6w bankowych operacji dnia poprzedniego w wersji papierowej.

- Wyci4gi z rachunk6w bankowych informuj4ce o zmianie stanu rachunku orazz
ustaleniem salda bgd4 sporz1dzane po kazdej zmianie salda, z zastrzeaeniem, Ze dla
operacji dokonanych w tym samym dniu generowany bgdzie jeden lvyci+g.

- Wyci4gi bankowe bgd4 wydawane w Banku wyL1czme osobom wymienionym w Karcie
Wzor6w Podpis6w lub innym upowaznio nW pruez Posiadacza rachunku.

Oprocentowanie Srodk6w na wsrystkich rachunkach bankowych objgtych umow4,

Oprocentowanie ustalone jako dzienna stawka WIBID lM z dnia pozostawania Srodk6w na
rachunkach przemno2onq przez wsp6lczynnik okreSlony w zawartej ofercie. Zaofercwany
wsp6lczynnik bgdzie staly w okresie obowiqzywania umowy. Kapitalizacja odsetek
nastgpowad bEdzie na koniec kazdego miesi4c4 tj, w ostatnim dniu kalendarzowym. W
przypadku likwidacji stawki WIBID lM, stawka ta zostanie zmieniona na stawkg, kt6ra j4
zast4pi, albo na stawkg najbardziej zblizonqdo niej swoja wielkoSci4 i charal$erem.

Dzialalno5d kredytowa,

Ptzez dzialalnoSd kredytow4 Zamawiaj4cy rozumie moZliwoS6 uzyskania kredytu obrotowego
w rachunku biehqcym na pokrycie wystgpuj4cego w ci4gu roku przej$ciowego deficytu
budzetowego, do wysokoSci okreSlonej w kazdym rcIot przez Zgromadzenie Zwi4zku w
uchwale budzetowej. Szczeg6lowe warunki kredytu okreSla6 bgdzie odrgbna umowa
kedytowa, przy czym;

- zabezpieczeniem kredyu bgdzie weksel wlasny in blanco wraz z deklaracj4 wekslow4.
dopuszcza sig r6wnie2 jako zabezpieczenie - oSwiadczenie o poddaniu sig egzekucji,

- kuzdy wptyw na rachunek bieZ4cy bgdzie powodowal zmniejszenie salda kredytu;
- uruchomienie kredytu bgdzie nastgpowai bezzadnych prowizji i oplat,
- kredyt zostanie postawiony do dyspozycji w ci4gu dw6ch dni od daty podpisania

odrgbnej umowy kredytowej,
- Zamawiaj4cy zaplaci odsetki od rzecrywistego zadluZenia,
- Oprocentowanie kredyu oparte bgdzie o stawkg bazow1 WIBOR lM w dniu

korzystania z kredytu przemnohonqprzezzaoferowany pnezwykonawcg wsp6lczynnik
(marZg) staly w calym okresie obowi4zywania umowy,

- Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane bEde w miesigcznych okresach
obrachunkowych.

- Zamawiai4cy nie dopuszcza mo2liwo6ci pobierania oplat i prowizji od
niewykorzystanej czEfici kredytu,

J.



- Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do przedstawienia opinii Regionalnej lzby
Obrachunkowej o caloSci projektu budzetu jako zalqcznika do wniosku kredytowego.

- W przypadku likwidacji stawki WIBOR lM, stawka ta zostanie zmieniona na stawkg,

kt6ra j4 zast4pi, albo na stawkg najbardziej zblizon1 do niej swoja wielkoSciq

i charakterem.

4. BankowoSd elektroniczrra,
- Wdro2enie systemu bankowoSci elektronicznej dla dowolnej liczby stanowisk poprzez

zainstalowanie system6w bankowoSci elektronicznej, serwis oprogramowania,

przekazywarrie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w moZliwie
najkr6tszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgloszenia awarii powinna

nast4pi6 w ci4gu 1 dnia roboczego, przeszkolenie pracownik6w, w zaleZnoSci od

z$aszanych potrzeb.

- System bankowoSci elektronicznej winien zapewniaf dostgp do uslug przez24 godziny

w kazdym dniu roboczym, dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, moZliwoSi
dokonywania przelew6w bankowych, generowanie (wydruk) wyci4g6w bankowych,
peln4 informacjg o dacie o godzinie operacji, przechowywanie przelew6w i wyci4g6w
bankowych w archiwum systemu, nadawanie nowych b4d2 zmiana istniej4cych
uprawnieri uZytkownik6w systemu w dowolnym momencie obowi4zywania umowy, na

podstawiepisemnejdyspozycjiZatnawiajqcego.
- Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje orazprzeszkolenie pracownik6w, Wykonawca

nie pobierze oplat ani prowizji.
- Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do zmiany w ilo6ci stanowisk objgtych systemem

elektronicznym w zalehnofici od potrzeb organizacyjnych.

TERMIN WYKONANIA ZAMoWIENIA.

Termin rcalizacji zam6wienia ustala sig na okres od dnia 01 .04.201 8r. do 3 I marca 2022 r.

WARUNKI ADZLAN,A W POST4POWANIU ORAZ OpN SPOSOBU DOKOTIYWANIA
OCEiYY SPEI,NIANIA TYCH WART]NKOW.

Wykonawca ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia publicznego musi spelniad warunki udziatu
w postgpowaniu tj. posiadania uprawnieri do wykonywania okre$lonej dzialalno5ci lub czynnoSci,
jezeli przepisy prawa nakladaj4 obowipek ich posiadania.

Wykonawca spelni warunek udzialu w postgpowaniu, jeSli udokumentuje posiadanie Zezwolenia
Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie czynnoSci bankowych okreSlonych
w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 roku, po2.1876

z p 6iniej szy mi zmi anami).

Wykonawca znajduje sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej r:,eile21u:';e wykonanie
zam6wienia.



Wykonawca w okresie Swiadczenia uslug dysponowai bgdzie na terenie miasta Koriskie siedzib4,

oddzialem, fili4 lub p1ac6wk4. W przypadku Wykonawcy, kt6ry nie posiada siedziby, oddziatu, filii
lub plac6wki na terenie miasta Koriskie, zobowi4zany jest do jej uruchomienia w terminie I miesi4ca

od dnia podpisania umowy. Potwierdzeniem spelnienia tego warunku ma byd oSwiadczenie

Wykonawcy.

wyKAZ OsWrnnczEN LUB DOKUMENToW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW ADZIAI,U
w POSTEPOWANIU.

Wykonawc a zobowi1zany j est do przedlozenia:

1. Zezwolenia Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie czynnoSci

bankowych okre6lonych w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. Prawo bankowe (Dz.U. z
2017 roku, poz.I876 zp6iniejszymi zmianami.

2. Statutu banku lub regulaminu oddzialu.

3. Uchwalg Rady Nadzorczej zavmeruj1cej w swej tre$ci sktad osobowy zarzqdy banku,

4. Dokumenty obrazuj4ce sytuacjg ekonomiczn4 i finansow4 banku (za|wiadczenia z ZUS
i US b4dZ sprawozdanie finansowe zalata poprzednie).

Osob4 ze strony Zamawiaj?cego upowaZnion4 do kontaktowania sig z Wykonawcami jest:

Wioletta Turalska - Skarbnik Staropolskiego Zviqzku Gmin i Miast tel. 41 372 91,08 od pn.- pt.

w godzinachT:30 - l5:30 e-mail: biuro-SZGiM@orp.pl

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT :

Ofertg naleiry przygotowa6 Scisle wedtug wymagari okreSlonych w niniejszym zaproszeniu.

Kuzdy Wykonawcamohe ztoLy( tylko jedna ofertg pod rygorem wykluczenia z postgpowania.

Oferta musi miei formg pisemn4 i by6 sporz1dzonawjgzyku polskim.

Niedopuszczalne s4 wyskrobywania, korektorowania, zai naniesione poprawki naleLy opisad w
uwagach i zaopatzyi wlasnorgcznym podpisem wykonawcy lub osoby upowamionej. Poprawki cyfr i
Iiczb nalefi pisa6 liczbowo i slownie.

CaloSi oferty nale?y zloZy(, w formie uniemozliwiaj4cej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Wszystkie strony oferty powinny byd ponumerowane i podpisane przez osoby podpisuj4ce ofertg.

Ofertg nale?y zloty(, w dw6ch nieprzejrzystych, zamknigtych opakowaniach w spos6b gwarantuj4cy

zachowanie poufnoSci jej treSci oraz zabezpieczajqcy jej nienaruszalnoS6 do terminu otwarcia ofert.



Opakowanie zawieraj4ce ofertg winno byc zaadresowane do Zarnawiaj4cego na adres podany w
niniejszym zaproszeniu, opatrzone nazw1, dokladnym adresem i pieczgci4 Wykonawcy oraz
oznaczone w spos6b nastgpuj4cy

L Opakowaniezewnetrzne

Oferta na bankow4 obslugg Budietu Staropolskiego zwi4zku Gmin i Miast

Nazwa i adres Wykonawcy

UWAGA: Nie otwierad przed 28 marca 2018 roku godz.09:00

2. Opakowanie wewnetrzne

Oferta na bankow4 obslugg Budietu Staropolski ego zwi4zku Gmin i Miast

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta powinna zatierul wszystkie wymagane dokumenty, o kt6rych mowa w zaproszeniu
Zamawiaj4cego. Ofertg nale?y przygotowa6 na podstawie zalqczonych material6w podaj4c ceng,
wyliczon4zgodniezponrhejzawartymizapisami.

Oferta oraz wszystkie wymagane zal1czntki powinny byt podpisane przez upowainionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z aktem rejestracyjnym wykonawcy,
wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

Je2eli oferta i za\1czn{n zostan4 podpisane przez upowaZnionego przedstawiciela
jest on zobowi4zany do przedlolenia wla5ciwego pelnomocnictwa lub umocowania prawnego.

W przypadku podpisania oferty przetargowej wraz z zal4cznikanri, oSwiadczeri i dokument6w przez
osoby inne niz wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty nalezy dol4czy(, oryginalne
pelnomocnictwo dla tych os6b.

Zamawiai4cy zaleca, aby Wykonawca wykorzystal zal4czone wzory dokument6w - zal4cenik6w
do zaproszenia. Wszystkie pola i pozycje tych wzor6w winny by6 wypelnione, a w szczegllnoSci
musz4 zawieral wszystkie wymagane informacje i dane.

Oferta ponadto winna zawierat:

- wypelniony dokladnie, zgodnie z zaproszeniem, i podpisany druk oferty przetargowej - druk oferty
stanowi zal4cznikinr I do niniejszego zaproszenia,

Podpisy na ofercie, oSwiadczeniach i dokumentach powinny byi czytelne albo opatrzone imiennq
piecz4tk1.



Dopuszcza sig przed terminem otwarciem ofert modyfikacjg lub wycofanie wcze6niej zloaonej oferty.
W tym przypadku Wykonawca sklada pisemne oSwiadczenie o modyfikacji lub wycofaniu swojej
ofeny. Kalda modyfikacja bqd2 pismo wycofuj4ce ofertg powinno by6 z\ohone wedlug zasad

obowi4zuj4cych przy skladaniu ofert tj. dwa nieprzejrzyste opakowania z dodatkowym dopiskiem

,,modyfi kacj a" b4d1 wycofanie".

Bez wzglEdu na wynik rozstrzygrugcia postgpowania wszelkie koszty zti4zane z przygotowaniem
i zfohemem oferty poniesie Wykonawca.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKT-ADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty nale?y przeslae(ilozyt) do dnia 27.03.2018r. do godziny 15:00 na adres Zamawiaj1cego
podany w niniejszym zaproszeniu tj. Staropolski Zwi4zek Gmin i Miast, ul. Partyzant6w 1; 26-200
Koriskie. (skrzydlo zachodnie zespolu palacowego - Biuro Zwiqzfu$.

oferty zlohone po terminie zostanqniezwlocznie aur6cone bez otwierania.

Otwarcie zlo?onych ofert nast4pi w dniu 28 marca 2018r. o godzinie 9:00 w siedzibie
Zamawiajqcego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert nast4pi zgodnie z kolejno5ci4 ich zlohenra.

Zamawnjqcy wybierze ofertE najkorzystniejsz4 na podstawie kryteri6w oceny zawartychw niniejszym
zaproszeniu.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEI\TY ORAZ OPIS KRYTERI6W KTORYMI
ZAMAWIAJACY BEDZIE SIq KIEROWAI, PRZY WYBORZE OF'ERTY WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIoW I SPOSOBU OCEN"Y OFERTY.

Przez ceng oferty na\e?y rozumiei :

Kryterium I -miesigcznazryczakowana oplatg zaprowadzenie rachunk6w bankowych.
Ikyterium II oprocentowanie Srodk6w pienigznych gromadzonych na rachunkach
bankowych.

3. Kryterium III - oprocentowanie kredytu udzielanego w rachunku biez4cym.
4. Kryterium IV - prowizjaod uruchomienia kredytu w rachunku biez4cym.

Podane w ofercie ceny musz4 uwzglgdniai wszystkie wymagania zamawiaj4cego, okre$lone
w niniejszym zaproszeniu oraz obejmowad wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z qrlcvlu
naleizytej orazzgodnej z umow4 i obowi4zuj4cymi przepisami wykonania przedmiotu zam6wienia.
Cena oferty winna obejmowad wszystkie koszty bezpoSrednie i poSrednie, jakie wykonawcauwaaaza
niezbgdne do poniesienia dla terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu zam6wienia, zysk
wykonawcy orazwszelkie wymagane przepisami podatki i oplaty. Wykonawca powinien uwzglgdnid

1.
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w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zam6wienia, a w szczeg6lnoSci informacje,
wymagania i warunki podane w niniejszym zaproszeniu.

Wykonawca poda cenQ za wykonanie caloSci zadarria,przy czym w odniesieniu do: .,:

- kryterium I - miesigcznazryczaltowana oplata za prowadzenie rachunku -80'h
Oplata miesigczna ryczakowa brutto za obsfugg bankow4 zwi4zana z rcalizacj4 przedmiotu
zam6wienia, stanowi4ca jedyny dopuszczalny koszt prowadzenia rachunk6w bankowych i operacji
z nimi zviqzarrych. Ryczaft bgdzie obejmowal wszystkie koszty generowane przez Bank
w zwi4zfsr z obslug4 bankow4, za wyj1ttrem koszt6w zwi4zarrych z udzieleniem kredytu
w rachunku bie24cym.

Oplatg od wplat got6wkowych dokonywanych przez klient6w na rachunki ponosid bgd4 klienci
dokonuj4cy wplat.

Zalohenia jakimi nale?y kierowa6 sig przy obliczaniu oplaty zaprowadzenie rachunk6w:
- aktualna ilo56 prowadzonych rachunk6w - 1 rachunek podstawov,ry i 7 rachunk6w pomocniczych
'$rednia miesigczna iloSi dokonywanych polecei przelew6w - 65 szt (zaktada sig realizacjg
przelew6w za pomoc4 systemu bankowoSci elektronicznej, w wyj4tkolvych sytuacjach tylko
papierowo)
- w latach 2015-2017 nie byly realizowane wplaty got6wkowe,
- w latach 2015-2017 nie byly realizowany wyplaty got6wkowe,
- obroty na rachunku podstawowym w 2017r.: obciqZenia - I 090 843,86 zl: uznania -
| 193 536,4821

- Kryterium II - Oprocentowanie Srodk6w pienigZnych gromadzonych na rachunku - 107o

Oprocentowanie bgdzie ustalane w oparciu o stawkg procentow4 WIBID lM z dnia pozostawania
Srodk6w na rachunkach przemnohon4 przez zaoferowany przez wykonawcg staly wsp6lczynnik,
podawany z dokladno5ci4 do dw6ch miejsc po przecinku. Dla cel6w por6wnania ofert
Zamawiaj4cy bgdzie bral pod uwagg wylqcznie wsp6lczyrurik.
Wykonawca zobowrqzany bgdzie do zastosowania oprocentowania wynikajqcego z przedloaonej
oferty na r6wnych zasadach do wszystkich rachunk6w prowadzonych przez Staropolski Zwi1zek
Gmin i Miast.

Kryterium III - oprocentowanie kredytu udzielanego w rachunku bieZ4cym-io/o

Oprocentowanie bgdzie liczone w oparciu o stawkg WIBOR lM w dniu korzystania z kredytu
przemnohonqprzez zaoferowany przez wykonawcg wsp6lczynnik (marZg) staty w calym okresie
obowi4zywania umowy, podany z dokladnoSci4 dw6ch miejsc po przecinku. Dla cel6w
por6wnania ofert zanawiajqcy bgdzie bral pod uwagg wyl4cznie wsp6lczynnik.

Wykonawca zobowiqzany bgdzie do zastosowania oprocentowania kredytu udzielanego
w rachunku bieZ4cym wyl4czrue do rachunku gl6wnego prowadzonego przez Staropolski Zviqzek
Gmin i Miast.



- Kryterium IV - prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku biet4cym- 57o

Jednorazowa prowizja za uruchomienie kredytu wyliczona za caly okres kredytowania, obejmujqca

wszystkie koszty zwi4zane z uruchomieniem, obstug4 i splat4 kr6tkoterminowego kredyttt

w rachunku bankowym. W ofercie prowizja bgdzie okreslona wsp6lczynnikiem od kwoty kredytu.

Dla cel6w por6wnania ofert Zamawiaj4cy bgdzie bral pod uwagg wyl4cznie wsp6lczynnik.

OpIS KRyTERIfW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BQDZIE SI4 KIEROWAL PRZY

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCEI\-Y OFERT.

W niniejszym postgpowaniuZamawiaj4cy zastozuje nastgpuj4ce kryteria oceny ofert:

Wyb6r oferty dokonany zostanie na podstawienihej przedstawionych kryteri6w:

Nr Nazwa kryterium Waga

I Miesigcznazryczakowanaoplatazaprowadzenierachunku 80%

2 Oprocentowanie Srodk6w pienigznych gromadzonych na rachunku r0%

a
J oprocentowanie kredytu udzielanego w rachunku bieZ4cym 5%

4 prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku bieZ4cym. 5%

suma - najniZsza cena ofertowa obslugi bankowej l00/o

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Nr

Kryterium:

Wz6r:

I Miesigcznazryczahowanaoplatazaptowadzenierachunku

Lprr=Kor*l [Koz+l

Gdzie:

Lprr - Liczhapunkt6w za kryterium I

Kor - najnthszaoplata

Koz - badana oplata

2 oprocentowanie srodk6w pienig2nych gromadzonych na rachunkach

bankowych:

Lprz=Korz *1 /I(ormaxz *1



Gdzie:

Lprz - Liczba punkt6w za h'rfienum 2

Koor - badane oprocentowanie

Kooz - naiwylsze oprocentowanie

a
J Oprocentowanie kredytu udzielanego w rachunku biea4cym:

Lrrr=Korr * 1/I(orrnaxs* 1

Gdzie:

Lprr - Liczbapunkt6w za kryterium

Korr - najni2;sze oprocentowanie

Korz - badane oprocentowanie

4 Prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku bieZ4cym:

Lprn=Korl *1 /I(ormaxr -l-1

Gdzie:

Lpr+ - Liczbapunkt6w za kryterium

Kp r - najnthsza prowizj a

Kpz - badana prowizja

Wynik:

Lr=(L nrr x 80 % )+(L vn x 2A o/"\+ (Lrm x I 0 % )+(L vr a xlOo/o),

gdzie:

Lp - iloS6 punkt6w otrzymanychprzez dan4 ofertg

Lprr - ilo$6 punkt6w otrzymanych przez dan4 ofertg w kryterium I

Lprz - iloS6 punkt6w otrzymanych przez dan4 ofertg w kryterium II

Lpr3 - ilo$i punkt6w otrzymanychprzez dan4 ofertg w kryterium III

Lpra - iloS6 punkt6w otrzymanychprzez dan4 ofertg w kryterium IV

Za nalkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i innych

kryteri6w odnoszqcych sig do przedmiotu zam6wienia ustanowionych przezZamaviaj4cego.
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Zamawnjqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wymaganiom niniejszego

zaproszenia i zostanie oceniona, jako najkorzystniej sza.

DODATKOWE POSTANOWIENIA:

l. Zamawiaj6cy nie przewiduje mozliwoSci skladania ofert czgsciowych, nie dopuszcza skladania

ofert wariantowych, nie przewiduje rozliczeft w walutach obcych, nie przewiduje aukcji

elektronicznej.
podmiot zam6wienia w Zadnej czgsci nie moze zostad powierzony podwykonawcom.

Wynik przeprowadzonego postgpowanie zostanie ogloszony na tablicy informacyjnej

znajduj4cej sig w siedzibie Zamawiajqcego. O rezultacie postgpowania zostan4 powiadomieni

wszyscy jego uczestnicY

Umowa w sprawie realizacji zam6wienia publicznego zostanie zawarta z uwzglgdnieniem

postanowieri wynikaj4cych z tre5ci niniejszego zaproszeria oraz danych zawartych w ofercie

Wykonawcy.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamaviaj4cego o wyborze jego oferty

nienftocznie po ogloszeniu wynik6w postqpowania.

6. W prowadzonym postgpowaniu nie jest wymagane wniesienie nale2ytego zabezpieczeria

umowy.

Koriskie. dnia 19 marca 2018 roku

2.

4.

5



Zalscznik Nr I

(P i e cz g t firnow a WYkon aw cY)

Formularz ofertowy
L Oferujemy obslugg bankow4 Budietu Staropolskiego Zwiqzku Gmin i

Miast zgodnie z opisem przedmiotu zam6wieniazawartym w zaproszeniu do zloienia

oferty cenowej, na nastgpuj4cych warunkach:
.)

1. Oswiadczamy, 2e wskazane w pkt. 1 wartoSci s? ostateczne, zawierai1

wszelkie koszty zwiqzaurrc zrealizacj4 przedmiotu zam6wienia i nie uiegn4 zmianie przez

okres realizacj i zam6wienia.

Z. Oswiadczamy, 2e zapoznaliSmy sig z zaproszeniem do zlohenia oferty

cenowej, nie wnosimy do niej Zadnych zastrzeaeh oraz zobowiqzajemy siE do stosowania

i $cislego przestrzegatia warunk6w w niej oke$lonych.

3. Oswiadczamy,ze zobowi4zujemy sig w przypadku wyboru naszej oferty do

zaw ar cia umowy w miej scu i terminie W znaczonym przez Zamawiai qcego'

4. Oferta zostalarloZonana........................kartach, kolOjno ponumerowanych od

nr........................do nr..............

Nr Nazwa krvterium cena ofertowa

I Miesigcznazryczahowanaoplatazaprowadzenierachunku

2 Oprocentowanie $rodk6w pienig2nych gromadzonych na

rachunku

(wsp6tczynnik)

a
J Oprocentowanie kredytu udzielanego w rachunku

bie24cym

(wsp6lczynnik)

4 Prowizja od uruchomienia kredytu wrachunku bieZ4cym. (wsp6lczynnik)



5.Za|qcznikarrtrdo.niniejszegoformularzaofertys4:oSwiadczenia,
za'wiadczenia oraz inne dokumenty - zgodnie ze sporzQdzonym wykazem zal4snik6w'

6. Zahqcznlt'arrri do niniejszej oferty s4:

1)

2l

3)

4l

PodPis:

(upowainionego Przedstawiciela
WYkonawcY)



Umowa o prowadzenie rachunk6w bankowych
Nr Sz:GiM

zawarta w dniu .. . . .. roku w Kofskich pomigdzy:

STAROPOLSKIM ZWI4ZKIEM GMIN I MIAST z siedzibq w Koriskich zwanym dalej

,,Zwi4zkiem":26-200 Koriskie, ul,Partyzant6w 1, NIP 658-187-09-34, REG.ON 260015632

Reprezentowan4Pruez:

1. Krrysztota Obratarflskiego - Przewodniczqcego Zarz4du

2. Michala Pgkalg - Zastgpcg Przewodnicz4cega Zarzqdu

zw anym dalej Zamawiaj 4cym

a

.. , wpisanym do rejestru przedsigbiorc6w pod numerem
KRS . NIP . ....., REGON

zwanym dalej rrBankiemtt, reprezentowanym przez'.

1.

,

o nastgpuj4cej tre5ci:

$1

Podstaw4 zawarcia niniejszej umowy jest wyb6r oferty zlohonej ptzez Wykonawcg

w postgpowaniu w trybie zaproszenia do zNohema oferty cenowej na uslugg polegaj4c4 na

obsludze bankowej budzetu Staropolskiego Zwi4zku Gmin i Miast, zgodnie z warunkami

zawartymi w zaproszeniu do zlofuenia oferly cenowej orM w ofercie Wykonawcy,

stanowi4cymi integraln4 czEfic niniej szej umowy.

$2

Bank zobowi4zuje sig wobec Posiadacza rachunk6w do otwierania i prowadzenia w okresie
od 01.04.2018 r. do 31.03.2022r. rachunku bieZ4cego Zwiqzku:

o Nr ........ w walucie PLN.

oraz rachunk6w pomocni czy ch

o Nr ........ w walucie PLN -rachunku sum depozytowych

oNr ....... wwaluciePlN-rachunku ZakladowegoFunduszu
Swiadczeri Socjalnych



$3

1. Srodki pienigZne zgtomddzone na rachunkach bankowych oprocentowane s4

* opu,"ig o stawkg procentow4 WIBID lM z dnia pozostawania Srodk6w na rachunkach

przimnozon1 .przez 
isp6lczynnik w wysokoSci . W dniu zawarcia Umowy

-oprocentowanie wynosi w stosunku rocznym'

z. Odsetki naliczone od Srodk6w zgromadzonych na rachunkach bankowych

dopisywane s4 do kapitalu w walucie rachunku na koniec kazdego miesi4ca.

$4

1 . Miesigc z.na oplata ry czakow a za pt ow adzenie rachunk6w wynosi -

2. Likwidacja lub zalo1enie rachunku bankowego odbywa6 sig bgdzie na podstawie

pisemnych wniosk6w.

$s

l. Oprocentowanie od kredyt6w udzielanych w rachunku biez4cym bgdzie liczone

w oparciu o stawkg WIBOR lM w dniu korzystania z kredytu plus marza banku w wysokoSci

w dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi ......... w

stosunku rocznym'

2. Kredyt w rachunku bieZ4cym na pokrycie deficytu budZetu wystgpuj4cego w ci4gu

roku budzetowego moze byd zaciqgany do wysokoSci okre$lonej uchwal4 budzetow4

odrgbnie w kazdym roku budZetowym.

3. Szczeg6lowe postanowienia dotyczqce uruchomienia kredytu w rachunku bieZqcym

okreSli odrgbna umowa.

$6

Zamawiaj4cy moZe za|Jadacw Banku lokaty terminowe, w tym typu ON (over/night).

Szczeg6lowe postanowienia dotyczqce zahJadania lokat okreSli odrEbna umowa.

$7

1. Wyciqgi z rachunk6w bankowych informuj4ce o zmianie stanu rachunku otazz ustaleniem

salda bgd4 sporzqdzane po kazdej zmianie salda, zzastrzeheniem, ze dla operacji dokonanych

w tym samym dniu generowany bpdzie jeden wyci4g.

2. Wyciqgi bankowe bgd4 wydawane w Banku wyl4cznie osobom wymienionym w Karcie

Wzor6w Podpis6w lub innym upowaZnio nym przez Posiadacza rachunku'

$8

1. Umowa moze by6 jednostrorurie tozwiqzarn ptzez Zatnawiai4cego w trybie

natychmiastowym z powodu naruszenia przezWykonawca warunkow niniejszej umowy.

A.



2. Zmiany warunk6w niniejszej umowy musz4 by6 sporzqdzone w formie pisemnej pod

rygorem niewazno6ci.

3. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewa2noSci, ztrtiana postanowieri zawartej umowy

w stosunku do tre3ci oferty, na podstawie, lt6rej dokonano wyboru wykonawcy.

se

1. Stronom przysluguje prawo odst4pienia od umowy w nastgpuj4cych sytuacjach:

l) Zarnawiaj4cemu przysluguje prawo odst4pienia od umowy wprzypadku:

a) wystqpienia istotnej zmiarry okolicznodci powoduj4cej,2e wykonanie umowy nie
leZy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzied w chwili zawarcia
umowy, w terminie miesi4ca od powzigcia wiadomoSci o powyaszych
okolicznoSciach,

b) wszcz-Ecia postgpowania upadloSciowego wobec Wykonawcy,

c) ogloszenia upadloSci lub rozrvi4zania Wykonawcy.

2) Wykonawcy przysluguje prawo odst4pienia od umowy, je2eli Zamaviaj1cy zawiadomi

na pi6mie Wykonawcg, i2 wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoSci nie
bgdzie m6gl spelnii swoich zobowqzafiumownych wobec Wykonawcy.

2. Odst4pienie od umowy powinno nast4pii w formie pisemnej pod rygorem niewahroSci
takiego oSwiadczenia i powinno zawienl uzasadnienie.

3. W razie odst4pienia od umowy z ptzyczyn, za l<t6re nie odpowiada Wykonawca,

Wykonawca mohe 24dad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci

umowy do czasu odst4pienia.

$10

V/laSciwym do rozpoznania spor6w wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy bgdzie s4d

miej scowo wlasciwy dla si edzib y zanawiaj?ce go.

$11

Umowg niniejszq sporz4dzono w 2 jednobrzmi4cych egzemplaruach, po 1 egzemplarzu dla
kaZdej ze stron.

$12

Zal4cz;nnkanri do niniejszej umowy, stanowi4cymi jej integraln4 czgs(, s4:

l. Zaproszenie do z-loLenia oferty cenowej

2. OfertaWykonawcy.

4. Karta Wzor6w Podpis6w.



l'amawiaj4cyz Wykonawca:


