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                                                                    Zawiercie, dnia 08 czerwca 2016r. 
Znak postępowania: ZP/BZU/59/2016. 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

 
 
 

1. Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto, w oparciu o art. 
4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Obsługa bankowa Szpitala 
Powiatowego w Zawierciu”. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Szpitala Powiatowego 
w Zawierciu.  

Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:  

 Ilość prowadzonych rachunków – 1 podstawowy, 3 pomocnicze. 

 Szacunkowa ilość i wartość realizowanych wpłat gotówkowych, miesięcznie - 1,  
ok. 5 000,00 zł        

 Poziom budżetu rocznego Zamawiającego – ok. 45 mln. zł 

 Szacunkowa ilość sporządzanych przelewów rocznie przez Zamawiającego (łącznie  
z przelewami na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników) – ok. 10 tys. szt. 

 System Bankowości Elektronicznej – wyłącznie online ( uprawnienia dla 5 osób).  
 

UWAGA! Zamawiający wymaga aby siedziba oddziału banku znajdowała się na terenie 
miasta Zawiercie.  
Zamawiający wymaga niezmienności cen ofertowych w okresie obowiązywania umowy.  
Zamawiający wymaga doświadczenia Wykonawcy z obsługą jednostki budżetowej powyżej 
40 mln zł. 
 
3. Termin realizacji zamówienia:  
 

48 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 

4. Kryteria wyboru ofert – najniższa cena 
 
Koszt obsługi bankowej (C) – 80 pkt 
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym (O) – 10 pkt 
Oprocentowanie środków na debecie (D) – 10 pkt 
 
Ocena dla kryterium  Koszt obsługi bankowej 
 
                                         najniższy koszt obsługi bankowej brutto spośród złożonych ofert 
Ocena punktowa (C) = ---------------------------------------------------------  x 100 pkt. x  80 % 
                                                     Koszt obsługi bankowej brutto badanej oferty 
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Ocena dla kryterium  Oprocentowanie środków na rachunku bankowym (O) 

 
                              Najwyższe oprocentowanie środków na rachunku bankowym brutto spośród złożonych ofert 
Ocena punktowa (0) = ---------------------------------------------------------  x 100 pkt. x  10 % 
                                     Oprocentowanie  środków na rachunku bankowym brutto badanej oferty  

 
Ocena dla kryterium  Oprocentowanie środków na debecie (D) 

 
                                         najniższy koszt debetu brutto spośród złożonych ofert 
Ocena punktowa (D) = ---------------------------------------------------------  x 100 pkt. x  10 % 
                                             Koszt debetu brutto badanej oferty  

 
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  
i oświadczeń (np. atesty, certyfikaty, posiadanie koncesji, zezwolenia itd.)  
 
1) Posiadanie uprawnień i zezwoleń w zakresie prowadzonej działalność gospodarczej  

w przedmiocie zamówienia, 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

3) 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 ofert, 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

5) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie przedmiotu zamówienia  
w z ostatnich 3 lat, potwierdzających doświadczenie z obsługą jednostki budżetowej 
powyżej 40 mln zł (załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia), 

6) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie do podpisywania ofert, 
jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu 
wymiononego w  pkt. 2). 

 
6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści.  

   Wraz z ofertą Wykonawca prześlę Zamawiającemu propozycję umowy wraz  
z załącznikami zawierającą postanowienia zawarte w niniejszym zaproszeniu do składania 
ofert celem akceptacji przez Zamawiającego. 
 
 

7. Sposób przygotowania oferty.  
 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.   
Na zawartość oferty składa się: 
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 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt. 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu 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 ofert, 

 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

 Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie do podpisywania ofert, 
jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu 
wymiononego w  pkt. 2). 

 Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego (załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

 Wypełnione i podpisane Oświadczenie sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia, 

 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie przedmiotu zamówienia  
w z ostatnich 3 lat, potwierdzających doświadczenie z obsługą jednostki budżetowej 
powyżej 40 mln zł (załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia). 

 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:  
 

 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

……………………………………… 
Adresat: 
Szpital Powiatowy w Zawierciu  
ul. Miodowa 14.  42-400 ZAWIERCIE  
 

OFERTA 
(Znak postępowania ZP/BZU/59/2016) 

 
na usługę pn. „Obsługa bankowa Szpitala Powiatowego w Zawierciu”. 

 
NIE  OTWIERAĆ  PRZED  TERMINEM  OTWARCIA  OFERT 

 
 _ _ . _ _ . 2016 r. godz. _ _ . _ _  

 
 
 
 



SS ZZ PP II TT AA LL   PP OO WW II AA TT OO WW YY   WW   ZZ AA WW II EE RR CC II UU   

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 •  tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl 
Regon 27621110,    NIP 649-19-18-293 

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 

 

8. Miejsce i termin składania ofert.  
Ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2016r. godz. 14.00 w Dziale Zamówień Publicznych 
Szpitala Powiatowego w Zawierciu – pokój nr 14. 
 

 

 Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu  
 

                                                                                 Anna Pilarczyk - Sprycha  
 

 

Załączniki: 
1) Formularz oferty 
2) Oświadczenie 
3) Wykaz wykonanych usług 
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Znak postępowania: ZP/BZU/59/2016r.                                                                       Załącznik nr 1  
 

Formularz oferty 

      
Pieczęć adresowa Wykonawcy 
 
Nazwa Wykonawcy…..  ...................................................................................................... 
………................................................................................................................................... 

Adres .................................................................................................................................. 
 
Numer tel/fax ………............................................................................................................ 
 
e-mail …….......................................................................................................................... 
 
NIP ………........................................................................................................................... 
 
Regon …............................................................................................................................. 
 

Nr KRS ….................................................................................................................................. 

O F E R T A 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na usługę pn. „Obsługa bankowa Szpitala 
Powiatowego w Zawierciu” oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę: 
.....................................PLN  
(słownie: ..................................................................................................................)  
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 

Składamy ofertę w zakresie obsługi bankowej według następujących cen i stóp 
procentowych: 

1. Koszt obsługi bankowej  
 

Lp. Czynność Jedn. miary Szacunkowa 
ilość 

Cena 
jednostkowa 

Koszt czynności  
w okresie 1 m-ca 

1 Opłata za prowadzenie 
rachunku podstawowego 

zł/miesięcznie 1   

2 Opłata za prowadzenie 
rachunku pomocniczego  
(fundusz socjalny) 

zł/ miesięcznie 
abonament 

3   

3 Opłata za przelewy wewnątrz 
banku składane w formie 
elektronicznej 

zł/przelew 50/miesiąc   

4 Opłata za przelewy do innego 
banku składane w formie 
elektronicznej 

zł/przelew 800/miesiąc   

5 Opłata za przelewy do ZUS/US 
składane w formie 
elektronicznej 

zł/przelew 20/miesiąc   
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6 Opłata za udzielenie debetu 
w wysokości 2.000.000,00 zł 

koszt  
m-czny 

1   

7 Opłata za abonament online abonament  
m-czny 

1/m-c   

8 Prowizja od wpłat i wypłat 
gotówkowych  
(w celu porównania ofert 
prosimy przyjąć wartość 
szacunkową wpłat i wypłat 
gotówkowych w wysokości  
10 000,00 zł m-cznie ) 

% od kwoty 10 000,-   

9 RAZEM     

 

Łączny koszt prowadzenia obsługi bankowej za  okres 1-go miesiąca: 
......................................................................................................... PLN 
słownie: ................................................................................................. 
 
Łączny koszt prowadzenia obsługi bankowej za  okres 48 m-cy: 
......................................................................................................... PLN 
słownie: ................................................................................................. 
 

2. Oprocentowanie  środków na rachunkach i lokatach 
 

Lp. Czynność %/kwota 

1 Oprocentowanie środków pieniężnych na 
rachunkach bieżących  
w celu porównania ofert prosimy przyjąć wartość 
szacunkową środków w wysokości 50 000,00 zł 
według stawki WIBID 1 M na dzień 30.05.2016r. 
 x stały współczynnik banku) -  

............ x ...............= ......... 

2. Oprocentowanie środków pieniężnych pobranego 
debetu w wysokości 2.000.000,00 zł 

.......... x ...............= ......... 

 

 
3. Okres realizacji umowy: 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez  okres ................. 

 
5. Oświadczamy, że posiadamy/nie posiadamy na terenie miasta Zawiercie siedzibę 

banku, oddział lub filię.: ................................................................................................. 
(podąć adres) 

6. Deklarujemy niezmienność cen ofertowych w okresie obowiązywania umowy. 
 

7. W załączeniu przedstawiamy projekt umowy obsługi rachunku bankowego 
sporządzony w  oparciu o założenia zawarte w niniejszej ofercie.  
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8. Oświadczam/y, że spełniam warunki dotyczące posiadania uprawnień do 
wykonywania działalności lub czynności, będących przedmiotem zamówienia, 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

 
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 
1  …………………………………………………………………………………………………..  
2  …………………………………………………………………………………………………..  

 
 

 miejscowość i data podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
Wykonawcy lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 2  
Znak posterowania: ZP/BZU/59/2016                                 

  
OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej 30.000 euro netto, w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na usługę pn. „Obsługa bankowa Szpitala Powiatowego w Zawierciu” 

 
 
Ja/My, niżej podpisani  
 

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

..................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 

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

..................................................................................................................................................... 
 
oświadczam/y, iż spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli                
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

miejscowość i data podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
Wykonawcy lub pełnomocnika 
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Znak posterowania: ZP/BZU/59/2016                                  
Załącznik nr 3 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
Ja/My, niżej podpisany/i   ................................................................................................................................................................. 
 

działając w imieniu i na rzecz:  .................................................................................................................................................................. 
(pełna nazwa Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto, w oparciu o art. 
4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę pn. „Obsługa bankowa Szpitala Powiatowego w Zawierciu” przedkładam/my wykaz 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie potwierdzających 
doświadczenie z obsługą jednostki budżetowej powyżej 40 mln zł. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia (charakterystyka 
wykonanej usługi) 

Całkowita wartość (brutto) Terminy wykonania  Miejsce wykonywania, nazwa Zamawiającego  

1.     

2.     

3.     

 

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały lub są wykonane należycie.  
 

miejscowość i data podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
Wykonawcy lub pełnomocnika 

 


