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ili* ;';:';':;e"IiHiiffiińjóobsługa bankowa i kasowa budżetu gminy
Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU . usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe'

ogłoszenie dotyczy: zamówienia pubIicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Leoncin, u|. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, woj. mazowieckie, te|. 22

7856585, faks 22 7856585.

Adres strony internetowej zamawiającego: www. |eoncin' nbip. pI

I. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo; Administracja samorządowa.

sEKcJA II: PRZEDMIoT ZAMóWIENIA

rr.r; orneśLENIE PRZEDMIoTu złt'|ÓwteNta

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: obsługa bankowa i kasowa budżetu gminy

Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

II.t.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II .1.3) określenie przedmiotu oraz wie lkości  lub zakresu zamówienia:  1.  Przedmiotem zamówienia jest

prowadzenie kompIeksowej obsługi bankowej i kasowej budżetu gminy Leoncin oraz jednostek organizacyjnych

gminy (| iczba jednostek organizacyjnych moze u lec zmianie w trakc ie obowiązywania umowy w okres ie,  t j .  od

dnia podpisania umowy do 31.01.2015);  -  B ib| ioteka Pub| iczna Gminy Leoncin -  SamorządowyZakład

Budżetowy Leoncin - ośrodka Pomocy Społecznej - Zespołu Szkół w Leoncinie - Zespołu Szkół w Głusku z

siedzibąw Nowych Grocha|ach - Zespołu Szkół w Górkach 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności :

a) otwarcie i prowadzenie w Iiczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej rachunków

bieżących i  pomocniczych budżetu gminy i  Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.  b)

rea|izowanie po|eceń prze|ewu W formie papierowej i e|ektronicznej; c) nieodpłatne udzie|anie na hasło osobom

upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wsze|kich

operacjach poprzedniego dnia, jeże|i jednostka nie wdroży systemu e|ektronicznego; d) prowadzenie obsługi

kasowej W miejscowości Leoncin e) przyjmowanie środków na |okaty; f) przechowanie środków pieniężnych na

oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych; g) udzie|anie na wniosek zamawiającego kredytu w

rachunku bieżącym do kwoty usta|onej każdorazowo w uchwa|e budżetowej na dany rok budżetowy h)

potwierdzenie stanu saIda dokonywanych operacji f inansowych na kazdy dzień roboczy na wszystkich

rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe e|ekroniczne i papierowe z usta|eniem sa|da i

dokładnego opisu dokonanej  operacj i ) ;  i )  uznawanie iobc iążanie rachunków w dniu operacj i ;  j )  na| iczanie i
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kapitaIizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca; k) nieodpłatną usługę

(wyzerowania) wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy tj. ośrodka Pomocy

Społecznej, szkół, po|egającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach

bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, na|iczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek; |)

wydawanie i rea|izacja blankietów czekowych, ł) umoż|iwienie nieodpłatnego uzyskiwania przez Skarbnika

Gminy, w systemie bankowości e|ektronicznej |ub innej formie, informacji o stanie rachunków jednostek

organizacyjnych wymienionych w SIWZ, m) moż|iwość wdroŹenia nieodpłatnie systemu e|ektronicznej obsługi

rachunków bankowych na dowoIną iIość stanowisk, jedno|itą d|a wszystkich jednostek objętych obsługą

bankową, n) moż|iwość umieszczania woInych środków pieniężnych na |okatach krótkoterminowych, o)

przechowywanie depozytów, p) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek zamawiającego' 3' Za

prowadzenie obsługi bankowej i kasowej Wykonawca otrzymywać będzie miesięczną ryczałtowaną opłatę

pobieraną z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II .  1.5) Wspó lny Słownik Zamówień (CPv):  66 '  1 1.00.00-4,  66.  1 1.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej; nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) czAs TRWANIA ZAMóWIENIA LUB TERMIN WYKoNANIA: Zakończenie: 31.03,2015'

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

rrr. l) wADruM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium..

rrr.2) zALrczKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARuNKI UDZIAŁU W PoSTĘPoWANIU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

SPEŁNIANIA wcH WARUNKóW

III'3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności Iub czynności' jeżeli przepisy

Prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do występowania W obrocie prawnym' zgodnie z wymogami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r' Prawo bankowe (t'j. Dz, U, z 2oo2 r. Nr 72, poz, 665 z póŹn, zm').

III.3.2) Wiedza i dośwladczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem

technicznym iosobami zdo|nymi dowykonania zamówienia,  t j . :  dysponować, przed dniem podpisania
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umowy, w miejscowości Leoncin punktem dokonującym wypłat gotówkowych i przyjmującym wpłaty

gotówkowe oraz reaIizującym polecenia prze|ewu.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) osoby zdo!ne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFoRMACJA o ośwIADczENIAcH LuB DoKuMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYć

WYKoNAwcY W CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKów uozrłtu w PosTĘPoWANIu

ORAZ NIEPODLEGANIA VITYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

IlI.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. l ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu' należy

przedłożyćz

o koncesję, zezwo|enie |ub |icencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk!uczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1

ustawy' należy przedłożyć:

o oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

o aktuaIny odpis z właściwego rejestru, jeże|i odrębne przepisy Wymagają wpisu do rejestru, w ce|u

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzie|enie zamówienia a|bo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie art,24 ust' 1 pkt 2 ustawy

rrr .6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeś|i nie wynika ono z dokumentów zawartych w ofercie,

2. oświadczenie o dysponowaniu w miejscowości Leoncin co najmniej jednym punktem dokonującym wypłat

gotówkowych i przyjmującym wpłaty gotówkowe oraz rea|izującym po|ecenia prze|ewu Iub oświadczeniem, że

przed dniem podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia będą dysponować takim punktem (zgodnie

z załącznikiem nr 3 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publlczne ty|ko dla wykonawców, u

których ponad 50 o/o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.1) TRYB UDZIELENIA ZAMóWIENIA

Iv.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT
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IV.2,f ) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1.  Cena -  60

2. oprocentowanie środkóW pieniężnych gromadzonych narachunkach bieżących (WIBID* plus/minus maża)

- 2 5

3. Całkowite koszty kredytów w rachunku bieżącym' . 15

Iv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

rv.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

rv.4) TNFoRMACJ E ADMTNTSTRACYJNE

Iv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna speryfikacja istotnych warunków

zamówienia:  www. |eoncin.  nbip.  p|

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Leoncin u|.

Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.

Iv.4.4) Termln składania wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowanlu lub oteftz 27,oL'2012

godzina 09:45,  miejsce: Urząd Gminy Leoncin u|.  Partyzantów 3,05-155 Leoncin pokoj  nr8.

Iv.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Iv.4.16) Informacje dodatkowe' W tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: .

Iv.4.L7) Czy przewiduje się unleważnienie postępowan!a o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o WoInym

HandIu (EFTA)' które miały byćprzeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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