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Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łagów i jej 

jednostek organizacyjnych 

          

     Łagów, dnia 07 lutego 2019r. 

Znak: IZP.271.09.2019 

Do wszystkich Wykonawców 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Łagów z adresem i siedzibą Urząd 

Miasta i Gminy w Łagowie ul. Rynek 62, 26-025 Łagów w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonawcę zadania pn.: 

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łagów i jej jednostek organizacyjnych” wybrał 

ofertę złożoną przez: 

BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. WARDYŃSKIEGO 

15A, 27 -400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

Cena zaoferowana brutto wynosi: 85 400,00 zł. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania 

przetargowego na realizację przedmiotu zamówienia złożono 1 ofertę. Zbiorcze zestawienie 

Wykonawców (nazwę firmy, siedzibę i adres) wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych 

ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert ustalonym w Rozdziale 16 

Siwz i łączną punktację zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Lp. Nazwa (firma) i 

adres Wykonawcy 

Całkowity koszt obsługi 

bankowej wraz z 

systemem bankowości 

internetowej oraz 

punktacja 

 w kryterium oceny ofert 

„Całkowity koszt obsługi 

bankowej wraz z 

systemem bankowości 

internetowej” –  

max 60 pkt. 

Oprocentowanie 

kredytu w rachunku 

bieżącym oraz 

punktacja  

w kryterium oceny 

ofert 

„Oprocentowanie 

kredytu w rachunku 

bieżącym–  

max 20 pkt. 

Oprocentowanie 

środków  na 

rachunku 

budżetu gminy 

oraz punktacja  

w kryterium 

oceny ofert 

„Oprocentowanie 

środków na 

rachunku 

budżetu gminy–  

max 20 pkt. 

Łączna ilość 

punktów – 

max 100 pkt. 

1. BANK 

SPÓŁDZIELCZY  

w Ostrowcu 

Świętokrzyskim 

ul. Wardyńskiego 

15A 

27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

 

 

85 400,00 zł 

 

 

 

4,03 % 

 

 

 

0,01 % 

 

 

 

 

 

100 pkt. 
60,00 pkt. 20 pkt.  20 pkt. 
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Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łagów i jej 

jednostek organizacyjnych 

Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych na podstawie kryterium ocen ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Wybrana oferta nr 1 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Siwz i została 

oceniona jako najkorzystniejsza.  Oferta uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryterium 

oceny ofert, tj. 100 pkt. (w kryterium „Całkowity koszt obsługi bankowej wraz z systemem 

bankowości elektronicznej” – 60 pkt., w kryterium „Oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym” 

– 20 pkt, w kryterium „Oprocentowanie środków na rachunku budżetu gminy” – 20 pkt,  ). 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2018r. poz. 1986 z póżn. zm.) Zamawiający – Gmina Łagów z adresem i siedzibą Urząd Miasta 

 i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów informuję, że żadna oferta nie została odrzucona 

oraz żaden Wykonawca nie został Wykluczony. 

 

TERMIN PODPISANIA UMOWY 

Umowa zostanie podpisana w dniu 13.02.2019r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy 

 w Łagowie, ul. Rynek 62, 26 – 025 Łagów, pokój nr 55 (II piętro). 

 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) - dział VI „Środki 

ochrony prawnej”. 

 

WEZWANIE DO POTWIERDZENIA OTRZYMANIA DOKUMENTU 

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer fax: 41 343 70 51 lub e- mailem 

ibabicz@lagowgmina.pl.  

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę  

lub podany kontakt elektroniczny zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma. 

 

BURMISTRZ 

Paweł Marwicki 

/podpisano w oryginale/     
 

 

Sporządziła: Iwona Babicz, tel. 41 343 70 54 wew. 309 
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