
             Oleśnica, 29.05.2014r. 
BKŚ.I.271.6.2014 

        WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

1. Zamawiający:   Gmina Ole śnica 
       ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

3. Przedmiot zamówienia: „Bankowa obsługa bud żetu Gminy Ole śnica i jednostek 
organizacyjnych gminy na okres 36 miesi ęcy”. 
 

4. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom                   
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:  

Nr 
oferty 

Nazwa 
(firma) 

Siedziba i 
adres 

wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium:  
Cena za  

 
otwarcie 
rachunku 

bankowego 

Prowadzenie 
rachunku 

bankowego 

Opłata za 
przelewy w 

formie 
papierowej 
na rachunki 
prowadzone 

w Banku 

Opłata za 
przelewy w 

formie 
papierowej 
na rachunki 
prowadzone 

w innych 
bankach 

1 Krakowski 
Bank 
Spółdzielczy 

Rynek 
Kleparski 8 
31-150 Kraków 

1,00 10,00 10,00 10,00 

 

Liczba punktów w kryterium: 
Opłata za przelewy w 
formie elektronicznej 

na rachunki 
prowadzone w 

Banku 

Opłata za przelewy w 
formie elektronicznej 

na rachunki 
prowadzone w 
innych bankach 

Prowizja od 
wszystkich 

wpłat 
gotówkowych 

Prowizja od 
wypłat 

gotówkowych 

Oprocentowanie 
środków 

pieniężnych na 
rachunkach 
bankowych 

10,00 5,00 10,00 10,00 15,00 

 

Liczba punktów w kryterium: Łączna liczba punktów 
Oprocentowanie 

środków pieniężnych 
gromadzonych na 
lokatach overnight 

Miesięczny 
abonament za 
korzystanie z 
elektronicznej 

obsługi bankowej 
5,00 14,00 100,00 

 

 



5. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz 
uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Krakowski Bank Spółdzielczy 
Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków 

 
Stawki i opłaty oferty najkorzystniejszej: 

L.p. Opis pozycji     Opłata lub stawka  

[PLN  lub  %] 

1. Otwarcie rachunku bankowego (zł)  0,00 

2. Prowadzenie rachunku bankowego (zł/miesiąc) 0,00 

3. Opłata za przelewy w formie papierowej na rachunki 
prowadzone w Banku (zł/szt.) 

0,00 

4. Opłata za przelewy w formie papierowej na rachunki 
prowadzone w innych bankach (zł/szt.)  

0,50 

5. Opłata za przelewy w formie elektronicznej na 
rachunki prowadzone w Banku (zł/szt.)  

0,00 

6. Opłata za przelewy w formie elektronicznej na 
rachunki prowadzone w innych bankach (zł/szt.)  

0,00 

7. Prowizja od wszystkich wpłat gotówkowych (%)  0,00 

8. Prowizja od wypłat gotówkowych (%)  0,00 

9. Oprocentowanie środków pieniężnych na 
rachunkach bankowych (%)  

1,69 

10. Oprocentowanie środków pieniężnych 
gromadzonych na lokatach overnight (%)  

1,69 

11. Miesięczny abonament za korzystanie z 
elektronicznej obsługi bankowej (zł)  

0,00 

współczynnik „k” w wysokości 0,70 

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – 
Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

   

 

        Wójt Gminy Oleśnica 
         /-/ mgr Leszek Juda 


