
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROCEDURA UPROSZCZONA

(Wartość zamówienia poniżej 14 000 EURO)

na wykonywanie bankowej obsługi 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Pietrowibe Wielkie 

oraz pozostałybh jednostek bezpośrednio jej podległybh

Zamawiający:
Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5
tel.: 0-32/ 419-80-75, fax: 0-32/ 419-84-07

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (wartość zamówienia
poniżej 14. 000 EURO) zgodnie z regulaminem wewnętrznym, przepisami ustawy o
zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i zgodnie z zapisami niniejszej

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem  zamówienia  jest  prowadzenie  obsługi  bankowej  budżetu  gminy  Pietrowice
Wielkie, przez okres 4 lat  od podpisania umowy, w zakresie obejmującym:
- prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Budżetu Gminy Pietrowice

Wielkie  oraz  rachunków bieżących  i  dochodów własnych   jednostek  organizacyjnych
Gminy (Urząd Gminy, GOPS, ZGK, GBP, rachunki jednostek budżetowych);

- możliwość zakładania lokat krótkoterminowych;
- możliwość zaciągania kredytów obrotowych na rachunku bieżącym Budżetu Gminy;
- dostępność innych usług bankowych, wyszczególnionych w załączniku nr  5

2. Termin realizacji zamówienia:  

Termin realizacji zamówienia – w okresie 4 lat licząc od 01.02.2008r. 

3. Oferty częściowe i oferty wariantowe:  

- Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania w związku z tym
ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4. Wymagania jakie musi spełnić oferent:  

- Oferent nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  24 ustawy  
o zamówieniach publicznych.

- Oferent spełniać musi warunki wynikające z art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
- Oferent  winien  być  uprawniony  do  występowania  w  obrocie  prawnym  zgodnie  

z wymogami ustawowymi.



- Oferent powinien złożyć ofertę zgodną w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego
przedmiotu  i  warunków  zamówienia  ze  wszystkimi  wymogami  niniejszych  istotnych
warunków zamówienia oraz z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych.

- Oferent  powinien  posiadać  swoją  siedzibę  w  promieniu  15  km  od  siedziby  z2-
wiającego.

- Oferent powinien nieodpłatnie zainstalować system elektronicznej obsługi klienta home
banking lub o podobnym charakterze,  bezpłatnie przeszkolić  personel  do jego obsługi
oraz nie będzie pobierać opłat za użytkowanie systemu.

- Oferent  zobowiązuje  się  do  przyjmowania  bez  prowizji  wpłat  gotówkowych
dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków, opłat lokalnych oraz innych
należności.

- Oferent zobowiązuje się do nie zmieniania warunków określonych w ofercie przez cały
okres obowiązywania umowy.

- Oferent powinien posiadać możliwość przyjmowania wpłat zamkniętych na zobowiązanie
lub do wrzutni nocnej.

5. Dokumenty składające się na ofertę:  

- Oferta sporządzona na formularzu ofertowym, wg wzoru – załącznik nr 1.
Do oferty winny być załączone:
- oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24

ustawy o zamówieniach publicznych, wg wzoru – załącznik  nr 2,
- oświadczenie  oferenta,  że  spełnia  warunki  zawarte  w  art.  22  ustawy  

o zamówieniach publicznych, wg wzoru – załącznik nr 3,
- aktualny odpis z KRS o rejestracji z określeniem przedmiotu działalności wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu wystawione nie dłużej niż 6 tygodni
- parametry określające opłacalność ekonomiczną, wg wzoru – załącznik nr 4,
- dostępność innych usług oferowanych przez bank, wg wzoru – załącznik nr  5,
- pisemne potwierdzenie lokalizacji – siedziby banku/ filii banku, która będzie prowadzić

obsługę o ile nie wynika to z załączonego dokumentu o rejestracji.

6. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia:  

- Oferent  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  warunków  dotyczących
zamówienia nie później niż na 7 dni przed datą otwarcia ofert.

- W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający
może zmodyfikować treść niniejszego dokumentu.

- Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią niniejszego dokumentu i zostanie           z2-
zana wszystkim oferentom.

- Nie przewiduje się zebrania oferentów.

7. Nazwiska i sposób porozumiewania się z przedstawicielami Zamawiającego upraw  -  
nionymi do bezpośredniego kontaktu z Oferentem.

- Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
� Pani Marzena Kopczewska (w sprawach przedmiotowych), pok. nr 14, tel. wew. 126,

w godz. od 800 do 1500, e-mail: marzena@pietrowicewielkie.pl



� Pan Jerzy Raichel (w sprawach proceduralnych), pok. nr  3 , tel. wew. 150, w godz. od
800 do 1500 , e-mail: jerzy@pietrowicewielkie.pl

- Jeśli strony porozumiewają się w formie innej niż pisemna, treść przekazanej informacji
musi zostać niezwłocznie potwierdzona przesłaniem odpowiedniego pisma.

- Oświadczenia i zawiadomienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu
uważa  się  za  złożone  w terminie,  jeżeli  ich  treść  dotrze  do  adresata  przed  upływem
terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

8. Termin związania ofertą:  

Oferenci pozostaną związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 45 dni.
Bieg terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:  

- Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca
się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które będą konieczne do przygotowania ofert
i podpisania umowy.

- Oferent  powinien  złożyć  ofertę  zgodną,  w  kwestii:  sposobu  jej  sporządzenia,  ze
wszystkimi wymogami istotnych warunków zamówienia oraz z zasadami ustawy o z2-
wieniach publicznych.

- Każdy  oferent  przedłoży  tylko  jedną  ofertę.  W  przypadku  złożenia  przez  oferenta
propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych, oferta zostanie odrzucona.

- Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
- Oferta winna być złożona na piśmie. Oferta musi być sporządzona czytelnie i w języku

polskim /pismem maszynowym lub na komputerze/.
- Oferta powinna być złożona na „Formularzu oferty”, wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 i zszyta lub zabezpieczona w inny sposób przed możliwością zdekompletowania.
- Zaleca się aby wszystkie strony oferty oraz załączniki zostały ponumerowane w prawym

dolnym rogu, celem uniknięcia dekompletacji złożonej oferty.
- Do oferty winny być załączone wszystkie załączniki i dokumenty wymagane w pkt. 5

niniejszego  dokumentu  –  oryginał  lub  kserokopia  potwierdzona  „za  zgodność  
z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.

- W przypadku gdy jakiś załącznik nie dotyczy oferenta wpisuje on „nie dotyczy”.
- Dopuszcza  się  złożenie  oferty  i  załączników do ofert  na  formularzach sporządzonych

przez oferenta, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać
będą formularzom określonym przez Zamawiającego.

- Oferta wraz z załącznikami winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
oferenta.

- Wszelkie  zmiany  w  treści  oferty  (poprawki,  przekreślenia,  dopiski)  powinny  być  z2-
sane lub parafowane przez oferenta. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

- W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent winien w sposób
nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być wydzielone odrębnie od pozostałych
dokumentów stanowiących ofertę (spięte lub umieszczone w osobnej kopercie), opisane:
„informacje  zastrzeżone”.  Strony,  na  których  zostały  zawarte  informacje  zastrzeżone
należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części
oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).



- Oferent  winien  złożyć  ofertę  w  zamkniętej  kopercie  zewnętrznej  oznaczonej  nazwą  
 „Oferta  na  prowadzenie  obsługi  bankowej  budżetu  Gminy Pietrowice  Wielkie”  
i „nie otwierać przez  data i godzina” oraz w kopercie wewnętrznej opisanej j.w. oraz
dodatkowo opisaną  nazwą i adresem Zamawiającego.

- Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli
braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie ofert.

10. Termin i miejsce składania ofert:  

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1 /sekretariat/   nie później niż
do dnia  21-01-2008r. do godz. 1000.
Za moment złożenia uważa się moment, w którym oferta znajdzie się w posiadaniu  z2-
wiającego.
Oferty złożone po terminie zamawiający zwróci bez otwierania.

11. Otwarcie ofert:  

Otwarcie złożonych ofert  nastąpi  w siedzibie zamawiającego, w sali  narad pok. nr  8  
w dniu 21-01-2008r. o godz. 10³0.
Otwarcie ofert ma charakter publiczny.

12. Badanie i ocena ofert:  

- Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert, która nie ma charakteru publicz-
nego i odbywać się będzie bez udziału oferentów.

- W  toku  badania,  zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez  oferentów  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający ma możliwość żądania uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów potwier-
dzających  spełnienie  warunków,  o  których  mowa  w  art.  22  ustawy  o  zamówieniach
publicznych.

- Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  tych  wykonawców  –  oferentów,  którzy  nie
spełniają postawionych warunków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych
lub którzy w postępowaniu przedstawili dane nieprawdziwe, istotne dla prowadzonego
postępowania. Oferta takiego wykonawcy nie będzie dalej rozpatrywana. 

- W toku badania ofert zamawiający wyłoni oferty nie podlegające odrzuceniu na podstawie
art. 89 ustawy o zamówieniach publicznych.
W  przypadku  gdy  nie  wpłynie  żadna  oferta  nie  podlegająca  odrzuceniu   

       przetarg zostanie unieważniony.
- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
� jest sprzeczna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
� jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
� jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
� oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

- Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, informując o tym oferenta.
- Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zamawiający wybierze ofertę najkorzystniej-

szą  z  punktu  widzenia  kryteriów  określonych  w niniejszym postępowaniu,  udzielając
zamówienie oferentowi, który ją złożył.

- Zamawiający  powiadomi  o  wykluczeniu  lub  odrzuceniu  oferty  zainteresowanych
wykonawców,  a  także o wynikach postępowania  zamieszczając  w swojej  siedzibie,  w



miejscu publicznie dostępnym oraz przesyłając zawiadomienie wszystkim oferentom. W
zawiadomieniu do oferenta, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin i
miejsce zawarcia umowy.

13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

- Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zamawiający wybierze ofertę najkorzystniej-
szą według przyjętych kryteriów.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami;

Parametry określające opłacalność ekonomiczną                     - 70% (max do uzyskania 100 pkt.  )

Parametry określone w pkt. 1,2,3,4 ocenia się według wzoru:
(A / B) x C x 70%

A= ∑ofert / ofertę badaną

B= ∑ofert / ofertę nr 1 + ∑ofert / ofertę nr 2 + ∑ofert / ofertę nr n

C= waga punktowa  określona w tabeli

Uwaga: w przypadku gdy w pkt. 1 oferta wynosi „0” przyznaje się jej maksymalną ilość z2-
dzianych punktów. Do wyliczenia wartości punktowych pozostałych ofert w przypadku gdy w
punkcie 1 oferta wynosi „0” przyjmuje się wartość 1.

Dostępność innych usług oferowanych przez Bank                - 30% (max do uzyskania 100 pkt.)  

Poz. 1a
Za godziny urzędowania  Banku od 800 do  1600 oferent  otrzymuje  10 pkt.,  za  dodatkowe
godziny  urzędowania  banku  w  godzinach   1600 do  1800  oferent  otrzymuje  
5 pkt.
Maksymalna ilość pkt. jaką można uzyskać za poz. 1a wynosi: 15 pkt.

Poz. 1b
Za realizację złożonych przelewów w danym dniu do godz. 1100 oferent otrzymuje 5 pkt. Za
każdą następną godzinę – maksymalnie do godz. 1400 oferent otrzymuje po 5 pkt.
Maksymalna ilość pkt. jaką można uzyskać za poz. 1b wynosi: 20 pkt.

Poz. 1c
Za możliwość natychmiastowej realizacji przelewów oferent otrzymuje 15 pkt.
Za brak możliwości natychmiastowej realizacji przelewów oferent otrzymuje 0 pkt.
Maksymalna ilość pkt. jaką można uzyskać za poz. 1c wynosi: 15 pkt.

Poz. 2
Odległość siedziby oddziału banku do budynku Urzędu Gminy ( ul. Szkolna 5), 
-  do 15 km  - 5 pkt
-  do 10 km  - 10 pkt.
-  do   5 km  - 20 pkt
Maksymalna ilość pkt. jaką można uzyskać za poz. 2 wynosi: 20 pkt.



Poz. 3
Za  możliwość  automatycznego  otwierania  lokat,  gdy  saldo  na  rachunku  przekroczy
odpowiedni poziom do założenia lokaty oferent otrzymuje 10 pkt.
Za brak takiej możliwości oferent otrzymuje 0 pkt.
Maksymalna ilość pkt. jaką można uzyskać za poz. 3 wynosi: 10 pkt.

Poz. 4
Za okres kapitalizacji odsetek oferent otrzymuje następującą ilość punktów:
- co miesiąc - 20 pkt.
- co kwartał - 15 pkt.
- co pół roku - 10 pkt.
- co rok -   5 pkt.
Maksymalna ilość pkt. jaką można uzyskać za poz. 4 wynosi: 20 pkt.

Otrzymane parametry liczbowe obliczamy wg wzoru:

oferta najkorzystniejsza / Oferta badana x  waga punktowa  x  30% 

14. Ogłoszenie wyników przetargu  

Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty 
w  miejscu  publicznym  dostępnym  w  siedzibie  zamawiającego  oraz  przesyłając  z2-
adomienie wszystkim oferentom.

15. Postępowanie odwoławcze:  

Do niniejszego  postępowania  protesty  stosuje  się  zgodnie  z   rozdziałem II  ustawy z  z2-
wieniach  publicznych,  natomiast  odwołanie  nie  przysługuje  z  uwagi  na  niską  wartość
zamówienia (art. 184)

16.  Formalności dotyczące zawarcia umowy:  

- Umowa  zostanie  zawarta z  tym  wykonawcą,  który  złożył  ofertę  najkorzystniejszą
uzyskując największą ilość punktów spośród złożonych w postępowaniu ofert.

- Do przyszłej treści umowy zostaną wprowadzone następujące istotne postanowienia:
1. Umowa zawarta w dniu 01.02.208r. pomiędzy Gminą Pietrowice Wielkie z siedzibą ul.

Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, reprezentowana przez Wójta Gminy – Andrzeja
Wawrzynek,  zwaną  dalej  Zamawiającym,  a  (nazwa  banku,  forma  prawna,  adres)
reprezentowanym przez: ____________________ zwanym dalej Bankiem.

2. Przedmiot umowy – zgodnie z ofertą jest _______________________ .
3. Okres umowy od 01.02.2008r. do 31.01.2012r .
4. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dyspono-

wania środkami na rachunku,  wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej
załącznik do umowy.

5. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  pisemnego  powiadomienia  Banku  o  zmianie
wszelkich  danych  stanowiących  podstawę  do  dysponowania  rachunkiem,  zmianie
siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego.

6. Wysokość  oprocentowania  środków  na  rachunku  oraz  zasady  kapitalizacji  odsetek
(zgodnie z oferta).



7. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z rachunku należnych opłat i prowizji za
wykonywanie czynności bankowych w wysokościach (zgodnie z ofertą).

8. Ustala  się  wysokość  odszkodowania  za  przekroczenie  terminu realizacji  dyspozycji
zamawiającego,  które  stanowić będzie  równowartość odsetek naliczonych za każdy
dzień zwłoki według aktualnej stopy oprocentowania środków na rachunku obliczonej
w   stosunku do kwoty objętej dyspozycją.

9. Strony  postanawiają,  że  wyciągi  bankowe  z  rachunków  Zamawiającego  będą
drukowane samodzielnie z systemu elektronicznego.

10. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (zgodnie z ofertą).
11. Zakazuje  się  wprowadzania  nowych  postanowień  do  umowy,  niekorzystnych  dla

zamawiającego, niezgodnych z treścią oferty.
12. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą

przez Sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy. 



Wzór formularza
Załącznik nr 1

O F E R T A 

...................................................... Do ...............................................................
(nazwa i siedziba oferenta)

...................................................... ...............................................................

...................................................... ...............................................................

1. Nawiązując  do  zaproszenia  do  wzięcia  udziału  w  przetargu  na  prowadzenie  obsługi
bankowej  budżetu  gminy  Pietrowice  Wielkie  opublikowanego  w/  przesłanego*
............................................. oferujemy wykonanie usług objętych zaproszeniem, zgodnie
z wymogami przedmiotu zamówienia zawartymi w istotnych warunkach zamówienia..

2. Termin realizacji umowy – w ciągu 4 lat od podpisania umowy, zgodnie z warunkami z2-
rgu.

3. W przypadku wyboru naszej oferty wyznaczamy do obsługi budżetu Gminy Pietrowice

Wielkie bank:...................................................................................................... z siedzibą w

.............................................................................................................................................

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z formularzem istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania
oferty.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w formularzu
istotnych warunków zamówienia.

6. Usługi  objęte  zamówieniem  zamierzamy  wykonać  sami/  zamierzamy  zlecić  z2-
konawcom* wymienionym w załączniku nr ..................

7. Oświadczamy, że procentowy udział produktów i usług pochodzenia krajowego w ogólnej
wartości produktów i usług przewidzianych do wykonania zamówienia wynosi nie mniej
niż 50%.

8. Oświadczamy, że zainstalujemy nieodpłatnie system elektronicznej obsługi klienta home
banking lub o podobnym charakterze, bezpłatnie przeszkolimy personel do jego obsługi
oraz nie będziemy pobierać opłat za użytkowanie systemu.

9. Oświadczamy,  że  sposób reprezentacji  banku dla  potrzeb niniejszego  zamówienia  jest

następujący .............................................................................................................................



10. Oświadczamy,  iż  –  za  wyjątkiem  informacji  i  dokumentów  zawartych  w  ofercie  na
stronach nr: ...................................................................... – niniejsza oferta oraz wszystkie
załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę           s2-
iorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oświadczamy,  że  zawarte  w IWZ istotne  postanowienia  do umowy zostały  przez nas
zaakceptowane  i  zobowiązujemy się,  w przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia
umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

(*niepotrzebne skreślić) 

1. Załącznikami do oferty są:

1/ ...........................................................

2/ ...........................................................

3/ ...........................................................

4/ ...........................................................

5/ ...........................................................

6/ ...........................................................

7/ ...........................................................

8/ ...........................................................

9/ ...........................................................

10/ .........................................................

................................................................................

                        Podpisano

     (upełnomocniony przedstawiciel)



...............................................................................................

        (adres)

Wzór formularza

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLECZENIU

Z POSTĘPOWANIA

Nazwa oferenta ...................................................................................................

Adres oferenta ...................................................................................................

Numer telefonu/ faxu .............................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. o zamówieniach publicznych 

...........................................................................
Podpisano

    (upoważniony przedstawiciel oferenta)



Załącznik nr 3

 OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 USTAWY 
O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Nazwa oferenta ...................................................................................................

Adres oferenta ...................................................................................................

Numer telefonu/ faxu .............................................................................................

Oświadczam, że

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności zgodnie z

wymaganiami ustawowymi.
3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24

Podpisano

...................................................................
(upoważniony przedstawiciel oferenta)



Załącznik nr 4

Parametry określające opłacalność ekonomiczną

Nazwa oferenta ..................................................................................................

Adres oferenta ...................................................................................................

Numer telefonu/ fax ..........................................................................................

Lp. wyszczególnienie w waga punk-
towa

oferta banku

1 miesięczne  zryczałtowane  koszty*) za  prowa-
dzenie wszystkich rachunków bankowych

zł. 
70

2 oprocentowanie środków na rachunku bieżącym
i pomocniczych na dzień 15.01.2008r.

%
10

3 oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym
w stosunku  do  WIBORU 1M.  Marża  wynosi
........%

% 10

4 prowizja  bankowa  od  kredytu  w  rachunku
bieżącym % 10

*) koszty obejmują: opłatę za prowadzenie rachunku, prowizję od wszelkich przelewów, wpłat
i wypłat gotówkowych.



Załącznik nr 5

Dostępność innych usług oferowanych przez Bank

Nazwa oferenta ..................................................................................................

Adres oferenta ...................................................................................................

Numer telefonu/ fax ..........................................................................................

Lp. wyszczególnienie w oferta Banku
1 Możliwość realizacji operacji bankowych:

a) godziny urzędowania banku
godziny
od  -  do

b) realizacja  złożonych  przelewów  w
danym dniu do godz.

c) możliwość  natychmiastowej  realizacji
przelewów tak / nie 

2 Odległość  oddziału  banku  od  budynku
Urzędu Gminy  ul. Szkolna 5)

km

3 Możliwość  automatycznego  otwierania
lokat,  gdy  saldo  na  rachunku  przekroczy
odpowiedni poziom do założenia lokaty

tak / nie

4 Okres kapitalizacji odsetek miesięcznie 
kwartalnie
co pół roku
co rok



INFORMACJA O GMINIE

1. Plan dochodów na 2008 rok -  13 180 302,00
2. Plan wydatków na 2008 rok -  16 603 674,00

3. Obsługa  budżetu  gminy  i  jednostek  organizacyjnych  oraz  liczba  prowa-
dzonych rachunków ( stan na dzień 07.01.2008r.)

Lp. nazwa jednostki ilość prowadzonych rachunków
bankowych

1 Budżet Gminy Pietrowice Wielkie 1
2 Urząd Gminy Pietrowice Wielkie 7  rachunków 

w tym:
   -  wydatków
   -  SPO
   -  ZFŚS
   - wydatki NW
   -  Wystawa budownictwa
   -  SEKAP
   -  depozyt 

3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Pietrowicach Wielkich

2

4 Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Pietrowicach Wielkich

2

5 Gminna Biblioteka Publiczna 2
6 Gminny  Fundusz  Ochrony  Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej
 1

7 Zespół Szkół w Pietrowicach Wlk. 3
8 Zespół  Szkolno  -  Przedszkolny  w

Pawłowie
2

9 Zespół  Szkolno  -  Przedszkolny  w
Samborowicach

2

10 Zespół  Szkolno  -  Przedszkolny  w
Krowiarkach

2

11 Przedszkole w Pietrowicach Wlk. 2

Możliwość tworzenia lokat terminowych – zasada korzystniejszej stopy procen-
towej.

Sporządził:
Skarbnik Gminy Główny Księgowy Budżetu



Marzena Kopczewska 


