
 

                                                                              Poddębice, dnia 07.12.2020 r. 
 

 

Zaproszenie   do  złożenia  oferty cenowej na  

„Prowadzenie obsługi bankowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.” 
 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – 

wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO, w związku z powyższym niniejsze 

postępowanie publiczne prowadzone jest bez stosowania ustawy - Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm . - art. 4. pkt. 8). 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.                           

z a p r a s z a   do  złożenia  oferty cenowej na obsługę bankową spółki w okresie  

od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. 

1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 

1.1. ofertę cenową należy złożyć  w formie pisemnej wg. załączonego wzoru w siedzibie 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.                                 

ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice. 

1.2. oferta cenowa powinna być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie,                                                               

1.3. napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,                                                                             

1.4. powinna obejmować całość zamówienia.                                                                                                     

2. Przedmiot zamówienia                                                                                                             

2.1 Zakres prac do wykonania: 

2.1.1 bieżąca obsługa bankowa obejmująca: 

a) otwarcie i prowadzenie 2 rachunków bieżących i ewentualnych rachunków pomocniczych 

dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 

b) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej; 

c) przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziale lub filii posiadającej siedzibę na terenie 

miasta Poddębice; 

d) dokonywanie wypłat gotówkowych w oddziale lub filii posiadającej siedzibę na terenie 

miasta Poddębice;  

e) możliwość realizacji zleceń w systemie ELIXIR; 

f) możliwość realizacji szybkich przelewów zewnętrznych SORBNET; 

g) możliwość deponowania środków na lokatach i lokacie overnight, 

h) przyjmowanie kart wzoru podpisu; 

i) likwidacja rachunku bankowego; 

j) możliwość generowania dziennych wyciągów bankowych w systemie elektronicznym,                       

a do rachunków pomocniczych generowanie miesięcznych wyciągów, 

k) sporządzanie potwierdzenia wykonania operacji bankowej ( wpłaty, wypłaty, przelewy ), 

l) sporządzanie historii rachunku; 
 

2.1.2. Pozostałe usługi bankowe : 

- wydawanie zaświadczeń i opinii o prowadzonym rachunku bankowym; 

- oprocentowanie środków na rachunkach bankowych; 
  

2.1.3 Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej : 

a) instalacja systemu w jednostce wymienionej w p.2.1.1. lit. – 3 stanowiska. 

b) obsługa systemu; 

c) przeszkolenie pracowników; 

d) realizacja przelewów w formie elektronicznej; 
 



3. Wymagany termin realizacji zadania :                                                                                                 
Wymagany termin wykonania umowy – 4 lata od daty zawarcia 

umowy tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. - do 31 grudnia 2024 r.  

4. Wybór Wykonawcy                                                                                                                             

4.1. Przy wyborze oferty cenowej Zamawiający będzie kierował się kryterium :                                  

- cena usług podstawowych - 80 %, 

- wysokość oprocentowania lokat - 10 % 

- wysokość oprocentowania lokat overnight - 10 %  

4.2.W przypadku ofert o takiej samej cenie, wykonawcy zostaną poproszeni o złożenie ofert 

dodatkowych.  

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej: 

5.1. W cenę propozycji należy wliczyć:  

a) wartość usług podstawowych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

Opis kryterium: 

Cup – cena usług podstawowych 
 

     cena badanej oferty__    

Cup  =     cena najwyższej oferty    x  100%  x  0,8 
 

b) oprocentowanie lokat - zmienne przez cały okres obowiązywania umowy oparte na stopie 

WIBID 3M przemnożone przez stały współczynnik banku (W). 

Dla celów porównawczych i wyłonienia najkorzystniejszej oferty przyjmuje się WIBID 3M z 

dn. 25.11.2020 r. wynoszący 0,02% (założenia nie są wiążące dla podpisania umowy na obsługę 

bankową Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.) 

Opis kryterium: 

Ol – oprocentowanie lokat 
 

     Oprocentowanie badanej oferty__    

Ol  =     oprocentowanie najwyższej oferty    x  100%  x  0,1 
 

c) oprocentowanie lokat overnight - zmienne przez cały okres obowiązywania umowy oparte 

na stopie WIBID O/N przemnożone przez stały współczynnik banku (W). 

Dla celów porównawczych i wyłonienia najkorzystniejszej oferty przyjmuje się WIBID O/N z 

dn. 25.11.2020 r. wynoszący -0,05% (założenia nie są wiążące dla podpisania umowy na 

obsługę bankową MPWiK). 

Opis kryterium: 

Olo – oprocentowanie lokaty overnight 
 

     Oprocentowanie badanej oferty__    

Olo  =     oprocentowanie  najwyższej oferty    x  100%  x  0,1 
 

W oprocentowaniu winny być skalkulowane wszystkie koszty obsługi.                                                                  

5.2. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres umowy i nie będzie 

podlegała zmianie.                                                                                                                                                         

5.3. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą postawionym przez niego wymaganiom 

i o najniższej cenie.                                                                                                                                            

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej :         

6.1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 

18.12.2020 r., do godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 

Poddębice.                                                                                                 

6.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po  terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 

Wykonawcy bez otwierania.                                                                                       

6.3.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem upływu jej składania.                                                                                                                        

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez                           

podania przyczyny.  

 



8. Ogłoszenie o wynikach niniejszego zaproszenia  cenowego Zamawiający  zamieści   na 

stronie internetowej:   www.mpwik-poddebice.pl 

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : 

Beata Kubicka - gł. księgowa tel. 0-43 678-43-66 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 

od 7.00 do 15.00. 

     

 

W załączeniu : 

- druk dla oferty cenowej z oświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej; 

- oświadczenie;  

 

 

 

 

Zatwiwrdził: 

 

          
 

 


