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        (pieczęć Zamawiającego) 

Żabia Wola, dn. 28.02.2023 r. 

Znak sprawy F.271.01.2023  
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ZAPYTANIE CENOWE 
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) 

 

 

 

 

 

I.  CHARAKTERYSTYKA ORAZ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający:  

Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 

tel. (46) 858 27 11 

www.zabiawola.pl; www.bip.zabiawola.akcessnet.net; e-mail: urzad@zabiawola.pl 

reprezentowana przez Wójta Gminy Żabia Wola zaprasza do złożenia ofert na: 

 

 „Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Żabia Wola oraz jej jednostek organizacyjnych”. 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy 

Żabia Wola oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od dnia podpisania umowy, nie 

wcześniej jednak niż od 01.04.2023 r. do 31.03.2025 r. 

2. Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień: 66.11.00.00-4 Usługi bankowe 

3. Zamówienie obejmuje: 

a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Żabia Wola i rachunków pomocniczych na 

poziomie Urzędu Gminy oraz rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla jednostek 

organizacyjnych Gminy Żabia Wola, 

b) realizację poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej i 

mailto:biuro@arcbudprojekt.pl
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papierowej, 

c) realizację wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich 

jednostek organizacyjnych, 

d) przyjmowanie wpłat gotówkowych (własnych i obcych, w tym wpłat inkasentów na podstawie 

przedłożonego przez Zamawiającego wykazu osób pełniących funkcję inkasenta), 

e) umożliwienie generowania codziennie wyciągów bankowych,  

f) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp za pośrednictwem sieci 

informatycznej do rachunków bankowych,  

g) możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy, 

h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,  

i) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, chyba że wola 

zamawiającego będzie inna, 

j) możliwość deponowania środków na lokatach terminowych: 1-miesięcznych, 3-miesięcznych, 6-

miesięcznych i dłuższych, 

k) możliwość samodzielnego otwierania i likwidacji lokat wymienionych w pkt. j przez 

Zamawiającego w serwisie transakcyjnym banku, 

l) możliwość deponowania środków na tzw. lokatach weekendowych, 

ł) możliwość automatycznego tworzenia lokat overnight (O/N), 

m) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały 

budżetowej Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, na odrębnie określonych 

warunkach,  

n) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności 

bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów, 

o) na wniosek Zamawiającego przeksięgowywanie sald wskazanych rachunków w ustalonych 

okresach. 

4. Zamówienie obejmuje świadczenie usług płatności masowych. 

5. Wykonawca ustali cenę za wymienione usługi w postaci stałej opłaty miesięcznej (cena w 

złotych). Miesięczną opłatę ryczałtową za obsługę bankową będzie ponosił Urząd Gminy w Żabiej 

Woli.  

6. Zamówieniem niniejszym objęte są rachunki dla następujących jednostek: 

a) Urząd Gminy Żabia Wola, 

b) Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli, 

c) Centrum Usług Wspólnych w gminie Żabia Wola, 

d) Gminne Przedszkole Publiczne w Żabiej Woli LEŚNA KRAINA,  

e) Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach,  

f) Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie  



Strona 3 z 5 

 

g) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie,  

h) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żabiej Woli, 

i) Żłobek Gminny w Żabiej Woli. 

7. Gmina Żabia Wola zastrzega sobie możliwość utworzenia nowej jednostki organizacyjnej dla 

realizacji zadań statutowych.  

8. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) bezpłatne dostarczenie i instalacja oferowanego systemu bankowości elektronicznej, bezpłatne 

przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego oraz możliwość jednoczesnego 

funkcjonowania systemu na wielu stanowiskach; w przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie 

przelewów w formie elektronicznej, bank umożliwi bezpłatne Wykonanie przelewów w formie 

papierowej,  

b) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych 

wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Żabia Wola będzie następowała ostatniego dnia 

miesiąca, chyba, że wola Zamawiającego będzie inna, 

c) Wykonawca posiada dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oddział, filię lub 

punkt kasowy w miejscowości Żabia Wola; w przypadku nieposiadania przez Wykonawcę 

oddziału/placówki położonej w miejscowości Żabia Wola, Wykonawca zobowiąże się do otwarcia 

od dnia 15.04.2023 r. i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej przez okres 

obowiązywania umowy.  

d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu: 

- wydawania opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek, 

- zmiany karty wzorów podpisów, 

- dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości 

elektronicznej, 

- dodatkowych opłat za czynności związane z identyfikacją płatności masowych z wyjątkiem wpłat 

gotówkowych za odpady komunalne, podatki oraz wodę i ścieki  na rzecz Urzędu Gminy które 

ponoszą mieszkańcy, 

- potwierdzenia sald, 

- generowania wyciągów bankowych, 

- otwarcia lokat terminowych,  

- likwidacji rachunku,  

- kosztów administracyjnych z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz z tytułu udzielenia kredytu w 

rachunku bieżącym,  

- kosztów administracyjnych z tytułu niekorzystania w pełni z kredytu. 

e) opłaty pobierane od mieszkańców z tytułu dokonywania płatności na rzecz Gminy Żabia Wola, 

bądź jej jednostek organizacyjnych będą ustalone z uwzględnieniem warunków preferencyjnych w 
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odniesieniu do standardowej karty opłat i prowizji Banku; 

f) wpłaty inkasentów będą zwolnione z opłat. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

− Od  dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.03.2025 r. 

4. Kryterium oceny ofert:  

 

Przy wyborze Wykonawcy, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Oferowana cena – 60% 

Termin otwarcia placówki w Żabiej Woli – 40% 

 

 

W powyższym kryterium oceniana będzie łączna cena brutto (cena ryczałtowa za 1 m-c) oferty 

dla przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:  

 
Najniższa cena brutto z ofert niepodlegających odrzuceniu 

PC=  -----------------------------------------------------------------------------    x 100 
Cena brutto badanej oferty 

 

    gdzie: PC  – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto. 

 

Termin otwarcia placówki w Żabiej Woli będzie oceniany: 

- przed 1 kwietnia 2023 – 40% 

- w okresie 1-7 kwietnia 2023 20% 

- po 7 kwietnia 2023 – 0% 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać w formie pisemnej, w kopercie do dnia 

27 marca 2023 roku do godz. 10.00 do Urzędu Gminy Żabia Wola, ul.  Główna 3, 96-321 

Żabia Wola, sala obsługi mieszkańca na parterze. Koperta winna być zamknięta i opatrzona 

nazwą przedmiotu zapytania cenowego oraz nr sprawy nadanym przez Zamawiającego. 

 

6. Termin otwarcia ofert: 27 marca 2023 r. roku godzina 11.30. 

 

7. Warunki płatności: zgodnie z projektami umów – płatność z dołu. 

 

8. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać, 

się Wykonawcy, którzy: 

− posiadają uprawnienia do Wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu; 
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− posiadają dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo siedzibę oddziału, 

placówki, filii lub punkt kasowy położony w miejscowości Żabia Wola lub którzy 

utworzą od dnia 15.04.2023 r. filię lub punkt kasowy na jej terenie. 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postepowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu. 

 

9.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Skarbnik Gminy Bożena Elżbieta Kot, tel. 

46 858 27 21, 46 858 27 11. 

 

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

 

Załączniki: 

- formularz treści oferty Wykonawcy 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

17.03.2023 r.  

 

Zastępca Wójta Gminy Żabia Wola 

 

/-/ Bohdan Nowosielski 

              ................................................ 
(data i podpis Wójta lub Zastępcy Wójta Gminy) 


