
  

          Mielec dnia 19.10.2016 r. 

 

 
                   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

      

 Wójt Gminy Mielec na podstawie §2 pkt.1 Zarządzenia Nr 436/A/2014 zaprasza do 

złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych        

                                                 równowartość 30 000 euro   
Na wykonanie : 

 

,, BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY MIELEC I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 NA 2017-2018 ROK  ”  

 

Zakres przedmiotu zamówienia jest: Bankowa obsługa budżetu Gminy Mielec                                                   

i jednostek organizacyjnych od 2017 roku do2018 roku  w tym : 

- otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych 

- realizacja poleceń przelewu 

- przyjmowanie wpłat gotówkowych na konta 

- dokonywanie wpłat gotówkowych 

- sporządzanie wyciągów z rachunków na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji 

- udzielania kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 2 000 000,00 zł 

- transferu środków płatniczych w systemie Eliksir 

- prowadzenie rozliczeń przy użyciu rachunków wirtualnych 

            - usługę typu home - bankig na 10 stanowiskach komputerowych. Średni stan zadłużenia                            

   w miesiącu będzie wynosił 300 000,00 zł    

Pozostałe dane określające wartość zamówienia podano w tabeli stanowiącej załącznik do formularza 

ofertowego .      

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia że  w okresie od 1 stycznia 2017 roku do                          

31 grudnia 2018 roku wykonawca (BANK)  zorganizuje w UG przy ul. Głowackiego 5,                            

39-300 Mielec punkt kasowy .  

 

Termin wykonania obsługi od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku   

  

Osoba do kontaktów: Małgorzata Cyran  tel. 17 774 56 49, skarbnik@ug.mielec.pl 

                                                                                              

Ofertę sporządzoną  na formularzu ofertowym należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy 

Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec  do 27 października 2016 roku do godz. 8.00                                                                           

 w zaklejonej kopercie z dopiskiem:  

 

Oferta na wykonanie :  

,, Bankowa obsługa budżetu Gminy Mielec  i jednostek organizacyjnych od 2017 do 2018 roku”  

 

 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 

1.koszty obsługi i prowadzenie kasy (cena) - 80 %  

2.wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym - 10 % 



3.oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych - 10 % 

  Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty. Opis sposobu obliczenia ceny. 

a) wyliczenie wartości punktowej kosztów obsługi i prowadzenie kasy (cena) (80%)  

(Cn/C0 x 100) x 80% = liczba punktów 

gdzie: 

Cn - najniższe zaproponowane koszty spośród ofert nieodrzuconych, 

C0 - koszty badanej oferty nieodrzuconej, 

100 -wskaźnik stały, 

80 % - procentowe znaczenie kryterium kosztów obsługi 

Koszty obsługi zastaną obliczone na podstawie Tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Formularza 

oferty. 

b) wyliczenie wartości punktowej wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym 

(10%) 

(Kn/Ko x1 00) x 10% = liczba punktów gdzie : 

Kn- najniższe zaproponowane oprocentowanie, 

 

Ko - oprocentowanie badanej oferty, 

100 -wskaźnik stały, 

10 % - procentowe znaczenie kryterium wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym 

Do ustalenia oprocentowania kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M - stawka z dnia 30.09.2016 

roku  oraz przyjąć, że oprocentowanie jest równe WIBOR 1 M plus marża banku, która jest 

niezmienna   w okresie obowiązywania umowy. 

c) wyliczenie wartości punktowej oprocentowania środków na rachunku bieżącym                                   

i rachunkach pomocniczych (10%)  

Zamawiający do porównania obliczy efektywne oprocentowanie wg. wzoru :    

  [(1+r/100n)-1]nx100 gdzie :  

r - oznacza stopę nominalną oprocentowania zgodnie z formularzem ofertowym, 



n - oznacza liczbę okresów w ciągu roku w których następuje kapitalizacja odsetek liczona w 

pełnych miesiącach wg. oferowanego okresu kapitalizacji z formularza ofertowego 

(Kn/Ko x 100) x 10% = liczba punktów 

 gdzie: 

Kn - oprocentowanie badanej oferty, 

Ko - najwyższe zaproponowane oprocentowanie, 

100-wskaźnik stały, 

10 % - procentowe znaczenie kryterium gwarancji 

Oprocentowanie rachunku bieżącego należy przyjąć na podstawie stopy referencyjnej WIBID 

1M stawka z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek 

oraz podać nieujemną marżę m tak by oprocentowanie było równane WIBID                            

m minus marża m . 

Marża m pozostaje niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy .Kapitalizacja 

odsetek jest roczna z terminem naliczana  31 grudnia. W formularzu oferty należy przyjąć 

stawkę WIBID 1M z 30.09.2016 roku 

Wszystkie wyliczenia należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

                                      

Załączniki: 

1.Formularz oferty z załącznikiem 

         

 

 

 

 

Wójt Gminy Mielec 

              

                                                                                                             /-/  Józef Piątek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1  

Nazwa i adres  

(oferenta) 

FORMULARZ  OFERTY 

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym,  dotyczącym wyboru  

banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Mielec i jednostek organizacyjnych na lata 

2017-2018  

(nazwa Banku i adres) 

1. Oferujemy prowadzenie bankowej obsługi budżetu  ........................ na następujących warunkach : 

 

a)  Koszty obsługi zgodnie z wypełnionym załącznikiem  do Formularza Oferty w sumie razem 

wynoszą:............... zł(słownie : .................................................................................. ) 

b) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wyliczone na podstawie wysokości WIBOR 1 M 

z dnia .................... roku tj ............... plus ............... = ............... % 

c) Oprocentowanie rachunków bieżącym i pomocniczych wyliczone na podstawie wysokości WIBID 

1 M z dnia .................. roku tj .................... minus ............ = .................... % 

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem .oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne 

do właściwego wykonania zamówienia.                                                                                                                

3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od złożenia oferty.                                  

4. Oświadczamy że w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku  

zorganizujemy w UG przy ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec punkt kasowy .  

 

                                                                                  (Podpisy osób uprawnionych )



Załącznik do formularza ofertowego 

TABELA DO OBLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI BANKOWEJ 
PROWIZJI l OPŁAT  

 

Lp  Czynność Jednostka 

miary 

Ilość 

czynności na 

rok 

Stawka -cena 

jednostkowa 

Koszt –

czynności                   

w okresie 

obowiązywania 

umowy 1. Otwarcie rachunku zł-  jednorazowo           10   

2. Prowadzenie rachunku zł - miesięcznie           50   

3. Przelew -w formie 

papierowej 

zł za przelew           50   

4. Przelew -w systemie 

typu home banking 

zł za przelew         6000   

5. Wpłata gotówkowa % od wartości 17000/średnia 

wartość 100 zł 

  

6. Wypłata gotówkowa % od wartości 1000/średnia 

wartość 100 zł 

  

7. Prowadzenie rozliczeń 

rachunków 

wirtualnych  

 

zł –miesięcznie  

 

         9600 

  

RAZEM   

UWAGA:  
- prowizja należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartości), 

   - opłata należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności, 

Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i opłat wariantowo. 

 

 

 

 

 

 

 

(podpis osób uprawnionych ) 

 

 



 

 


