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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO




na obsługę bankową budżetu Gminy Pacanów 


Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177  z 2004r .)


1. ZAMAWIAJĄCY:  Gmina Pacanów
z siedzibą w: 28-133 Pacanów,  ul. Radziwiłłówka 2,  województwo świętokrzyskie,            tel.  (041) 376 54 03, fax. 376 59 80,  e-mail : ug@pacanow.pl
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone  w dniu 1 grudnia 2004r w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego www.pacanow.pl

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Pacanów oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 36 miesięcy 
Gminazjum nr 1 w Pacanowie
Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich
Szkoła Podstawowa  w Pacanowie
Szkoła Podstawowa w Komorowie
Szkoła Podstawowa w Oblekoniu
Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich
Zespół Publicznych Placowek Oświatowych w Wójczy
Samorządowe Przedszkole w Pacanowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
Gminny Ośrodek Kultury w Pacanowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie


 w zakresie: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz pomocniczych, realizacja poleceń przelewów, przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych, umieszczanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, bezpłatna instalacja i serwis w siedzibie zamawiającego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz bezpłatne przeszkolenie pracowników, sporządzanie wyciągów bankowych wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie  operacji bankowych za każdy dzień roboczy w terminie do godz. 9.00 następnego dnia, możliwość wglądu na konta jednostek organizacyjnych zamawiającego lub udzielenie telefonicznej informacji o saldach na tych kontach. wykonywanie obsługi kasowej dot. wypłat gotówkowych  zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, stałych i okresowych, dodatków mieszkaniowych oraz wpłat podatków i opłat lokalnych na rachunek bieżący budżetu
Dane uzupełniające przedmiot zamówienia zawarte są w  załączniku nr 4
Symbol ze Wspólnego Słownik Zamówień: 66.00.00.00 –usługi pośrednictwa finansowego

4. OPIS ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 
    CZĘŚCIOWYCH
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH    
    Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 
    ust. 1 pkt 6 Prawa Zamówień Publicznych.

6.OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ  
   MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 
  WARIANTOWE, JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
     od.7.02. 2005 do 6.02. 2008 r

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni  na podstawie art.24 i spełniający wymogi art. 22  ustawy Prawo Zamówień Publicznych
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 2  ustawy z dnia 29.08.1997 r – Prawo bankowe)
posiadają lub uruchomią  w miejscowości  Pacanów w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy punkt kasowy czynny do godz. 16.00.
	 posiadają możliwości zainstalowania w UG w Pacanowie usług elektronicznych
	wniosą wadium spełniające wymagania  niniejszej siwz
 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się w oparciu o dokumenty  i oświadczenia załączone do oferty wyszczególnione w pkt 9.

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)	Wypełniony formularz ofertowy  – (wg wzoru podanego w załączniku nr 1)
b)	Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz spełnia wymogi zawarte w art. 22 (wg wzoru podanego w załączniku nr 2)
c)	Oświadczenie o spełnianiu warunków  udziału w postępowaniu  (załącznik nr 3 )
d)	Aktualny odpis z właściwego rejestru ( koncesji , zezwolenia, )wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
e)	dowód wniesienia wadium
f)	oświadczenie  o posiadaniu możliwości zainstalowania w UG w Pacanowie usług elektronicznych (wzór załącznik nr 6)
g)	oświadczenie o posiadaniu lub deklaracja zainstalowania punktu kasowego w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy ( wzór załącznik nr 7)
: 
W przypadku gdy wykonawca w miejsce któregoś dokumentu o których mowa w rozdz. 9 niniejszej SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 
Wybór aktualnego dokumentu dołączonego do oferty tj. oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, należy wyłącznie do wykonawcy składającego ofertę.
Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w specyfikacji, lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie, lub poświadczenie ich niezgodnie z zasadą reprezentacji wykonawcy) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 




10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą faksu, potwierdzonego wysłaniem pisma  drogą pocztową. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informację faksem, zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji  wpłynęła  do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
3. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono siwz, bez ujawniania źródła zapytania 
4. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może w każdym czasie , przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje  się niezwłocznie wszystkim wykonawcą, którym przekazano SIWZ.
Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także  warunków udziału w postępowaniu  oraz sposobu oceny  ich udziału.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert  z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian


11. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:  

1. Janina Kaczmarczyk – skarbnik Gminy tel. 3765403 wew. 22 w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia

2. mgr inż. Halina Pluta, tel.   376-54-03, wew.15 w sprawach związanych z procedurą przetargową

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający wymaga złożenia  wadium w wysokości 600 zł 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium może być wniesione w formach określonych  w art. 45 ust 6  Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta:86851700070040040001720001 w NBS Solec Zdrój o/Pacanów. Wadia w formach niepieniężnych  (oryginały) należy zdeponować u Zamawiającego  w kasie  UG przed terminem złożenia oferty.
Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium (kopia).

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI:   
Termin związania ofertą wynosi 30 dni

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Oferty należy składać w nieprzejrzystym i zaklejonym opakowaniu z napisem “Oferta na obsługę bankową budżetu Gminy Pacanów” 
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np; przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę. 
W przypadku gdy oferent jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem.
Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty o których mowa w pkt 9 SIWZ  w kolejności jak podano. Dokumenty należy zszyć lub spiąć w jeden tom uniemożliwiający dekompletację.

15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1.Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie pok. nr 17 do dnia 20 grudnia 2004 do godz. 10.00
   
2.Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu  20 grudnia 2004 o godz.10.30 w Urzędzie Gminy w Pacanowie. 
3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
   sfinansowanie zamówienia.
4,Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje 
  zawarte w formularzach ofertowych.
5. Informacje o których mowa  w ustępie 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy 
    nie byli obecni  przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY: 
1.Wykonawca powinien podać wysokość prowizji określonej w procentach oraz opłat kwotowo, dla poszczególnych elementów.
2.Jeżeli nie uda się wybrać oferty  najkorzystniejszej  z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych  kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną podaną w pkt 1 podpunkt 3 oferty 
3.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dot. treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

17.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą  w złotych polskich.

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa
2. Oferty oceniane będą w dwóch etapach :
I etap- ocena w zakresie wymagań formalno prawnych  i kompletności oferty
         Oferty  nie spełniające wymagań określonych ustawą prawo zamówień publicznych  i SIWZ zostaną odrzucone
II etap:-ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu , złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe
1.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących: WIBID 1M±....... %		25 pkt.

 O bież = (O ofb /O max) x 25
gdzie:
O bież – ilość punktów przyznana danemu wykonawcy
O max –oprocentowanie najwyższe spośród ofert nieodrzuconych,
O of.b. –oprocentowanie oferty badanej nieodrzuconej,
25  - waga  kryterium.

2.Oprocentowanie lokat O/N w odniesieniu do stawki WIBID O/N±..... %		 20 pkt.
O bież = (O  ofb /O max) x 20
gdzie:
O bież – ilość punktów przyznana danemu wykonawcy
O max –oprocentowanie najwyższe spośród ofert nieodrzuconych,
O of.b. –oprocentowanie oferty badanej nieodrzuconej,
20  - waga  kryterium.

3.Ryczałtowa opłata za prowadzenie rachunku obejmująca wszelkie koszty 
              w skali miesiąca (bez opłat za przelewy  do innych banków)   ...... zł             30 pkt.
O bież = (O min/O ofb) x 30
gdzie:
O rycz – ilość punktów przyznana danemu wykonawcy z tytułu ryczałtowej opłaty za prowadzenie rachunku
O min –opłata najniższa spośród ofert nieodrzuconych,
O of.b. –opłata oferty badanej nieodrzuconej,
30  - waga  kryterium.

4.Opłaty za przelewy bankowe ( do innych banków)     .....   zł/za 1 przelew                        25 pkt
O przel = (O min/O ofb) x 25
gdzie:
O przel – ilość punktów przyznana danemu wykonawcy z tytułu opłaty za 1 przelew 
O min –opłata najniższa spośród ofert nieodrzuconych,
O of.b. –opłata oferty badanej nieodrzuconej,
25  - waga  kryterium.

Za najkorzystniejszą  zostanie uznana ta oferta , która uzyska łącznie najwyższa liczbę punktów 
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFEERTY W CELU  ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik  nr 5 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestów. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno - odwoławczego.

20.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO UMOWY Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 


21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów:

a)  Wykonawca (Bank) zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dokonywaniu  operacji bankowych w wys. 2% wartości danego przelewu za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy (Banku) w wysokości 30 000 zł
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę (Bank) w wysokości 30.000 zł
2. Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Bank pobiera  opłatę w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości zawartej w ofercie, oraz opłatę za przelewy do innych banków. Wielkości te są niezmienne przez okres obowiązywania umowy.
3. Po każdej zmianie stanu rachunku bankowego Bank przekazuje Zamawiającemu wyciąg z podaniem sald, a ponadto przekazuje zawiadomienie o stanie rachunku na koniec każdego roku kalendarzowego. 
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności salda rachunku Zamawiający zobowiązany jest zgłosić niezgodność w terminie 14 dni od daty otrzymania wyciągu.
5. Bank zobowiązany jest niezwłocznie zbadać zgłoszoną reklamację i udzielić Zamawiającemu właściwych informacji. W przypadku ujawnienia mylnego księgowania bank przeprowadza sprostowanie we własnym zakresie, a w przypadku pomyłki w wypełnieniu zawiadomienia wysyła skorygowane zawiadomienie i ponosi odpowiedzialność jak w punkcie 6 niniejszego rozdziału.
6. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za straty poniesione z tytułu nie terminowej, nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego. Odszkodowanie bank wypłaca jako karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji.
7.Krajowe zlecenie płatnicze w złotych otrzymywane przez Bank z rozrachunku międzybankowego do godz.14-tej zaksięgowane będą na rachunku Zamawiającego w dacie ich wpływu.
8.Bank zobowiązany jest do zrealizowania zleceń płatniczych Zamawiającego w dniu złożenia w Banku- o ile zostaną złożone do godz.14-tej. Zlecenia złożone po godz. 14-tej będą realizowane w następnym dniu roboczym.
9.Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych dopisywane będą do rachunków w okresach miesięcznych.
10.Bank zobowiązany jest do przejęcia za Zamawiającego czynności związanych z administrowaniem rachunku /tj. do przyjmowania poleceń przelewu i realizowania ich w całości lub części w terminach i kolejności ustalonej przez Zamawiającego, bądź w kolejności daty wpływu/ oraz lokowania wolnych środków na lokatach ON z oprocentowaniem  WIBID ON ±  .........    %  na  każde zlecenie
11. Dokumenty stanowiące załączniki do wyciągów muszą zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące wpłacającego należne gminie dochody, takie jak:
- dokładna nazwa i adres wpłacającego,
- tytuł dokonywanej wpłaty i okres którego wpłata dotyczy,
- wysokość odsetek za zwłokę, koszty upomnienia, koszty komornicze itp.,
- numer tytułu egzekucyjnego i jego symbolu (w przypadku wpłat dokonanych w drodze egzekucji administracyjnej),
- data obciążenia rachunku bankowego podatnika
Wymogi w tym zakresie podyktowane są koniecznością prawidłowego zaksięgowania dokonanej wpłaty z uwzględnieniem wszelkich jej elementów.
12. Miesięczne opłaty ryczałtowe za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty za przelewy  do innych banków potrącane będą z rachunku Zamawiającego. 
13. Zamawiający zobowiązany jest na bieżąco uzgadniać stan swego rachunku na podstawie otrzymanych z banku wyciągów z rachunku oraz zawiadomień o stanie rachunku na koniec roku kalendarzowego.
14. Na dowód potwierdzenia zgodności salda na koniec roku kalendarzowego Zamawiający podpisuje kopię zawiadomienia i zwraca ją Bankowi. 
15. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
16. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie  sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
17. Umowa zostanie zawarta na okres od 7.02. 2005  r. do 6.02. 2008 r..
18. Formularz ofertowy stanowi nieodłączną część umowy.
19. W umowie zawarte zostaną ponadto wszelkie postanowienia, o których mowa w rozdz. 3, 7, 17 i 18


22.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych- “Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 193 Prawa zamówień publicznych.


Załączniki:
1.	załącznik nr.1 - Formularz ofertowy
2.	załącznik nr 2 – Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz spełnia wymogi zawarte w art. 22
3.	załącznik nr 3 - Oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu
4.	załącznik nr 4 –Dane uzupełniające
5.	załącznik nr 5 – wzór umowy
6.	załącznik nr 6 - oświadczenie  o posiadaniu możliwości zainstalowania w UG w Pacanowie usług elektronicznych (wzór)
7.	załącznik nr 7- oświadczenie o posiadaniu lub deklaracja zainstalowania punktu kasowego w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy ( wzór)


















Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Na podstawie  art.22 ust.1  ustawy Prawo  Zamówień  Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19 poz. 177  z 2004r.), w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Pacanów

Ja (imię i nazwisko ) ..............................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie  firmy tj.

................................................................................................................................
/nazwa firmy/
.................................................................................................................................
oświadczam, że:

	Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności i czynności, w zakresie wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał  techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo  Zamówień  Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19 poz. 177  z 2004r.) 











..............................                                ..............................................................
  miejscowość i data                                          /podpis i pieczęć imienna osoby, osób uprawnionych do 
                                                                                                       reprezentowania wykonawcy/










                                                                                                                                                                       
                                                                                                         

Załącznik nr 3



................................................................
      ( pieczęć Oferenta i nr tel./ faksu)






OŚWIADCZENIE



Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Pacanów
w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam że: 
1.	Spełniamy wszystkie warunki udziału określone przez zamawiającego w niniejszym  postępowaniu
2.	Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz nie zgłaszamy żadnych  uwag co do procedury udzielenia zamówienia 











..............................                                ..............................................................
  miejscowość i data                                          /podpis i pieczęć imienna osoby, osób uprawnionych do 
                                                                                                       reprezentowania wykonawcy/














Załącznik nr 1

Wykonawca
........................................
........................................
adres:
........................................



Oferta
(wzór)




1.	Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego obsługę bankową budżetu Gminy Pacanów, którego zakres określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na poniższych warunkach.:
1/Oprocentowanie  środków  na rachunkach bieżących: WIBID  1M   ±    ............%

2/Oprocentowanie lokat O/N w odniesieniu  do stawki WIBID O/N    ±  ..............%

3/Ryczałtowa opłata za prowadzenie rachunku obejmująca wszelkie koszty w skali   
   miesiąca( bez opłat za przelewy na rachunki w innych bankach) ..................zł

4/opłaty za przelewy na rachunki w innych bankach ....................................zł/ za 1 szt

2.	Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni  od daty upływu terminu składania ofert.
3.	Wadium w kwocie ................... zł zostało wniesione  w dniu ................... w formie  ............................................................................................................................................... ( ksero  dowodu  w załączeniu 
4.	Oświadczamy że projekt umowy zawarty w załączniku nr 5 do specyfikacji  akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  w terminie  i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, jesteśmy świadomi że gdyby z naszej winy nie doszło do podpisania umowy wniesione przez nas wadium  podlega przepadkowi
5.	 Ofertę  niniejszą składamy na ..................kolejno ponumerowanych stronach.
6.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej  oświadczamy , że załączone  do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny , aktualny na dzień otwarcia ofert.

Załącznikami do niniejszej  oferty są:
1	    1. Oświadczenie wg zał 2
          2. Oświadczenie  wg zał. 3
          3.Aktualny odpis z rejestru
          4.Dowód wniesienia wadium
2	    5.Oświadczenie  o posiadaniu możliwości zainstalowania w UG w Pacanowie usług   
3	       elektronicznych 
4	    6.Oświadczenie o posiadaniu lub deklaracja zainstalowania punktu kasowego w terminie 
5	      do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy 

..............................                                ..............................................................
  miejscowość i data                                          /podpis i pieczęć imienna osoby, osób uprawnionych do 
                                                                                                       reprezentowania wykonawcy/









































załącznik nr 6


................................................................
      ( pieczęć Oferenta i nr tel./ faksu)






OŚWIADCZENIE



Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Pacanów
w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam że: 

posiadamy możliwości zainstalowania w UG w Pacanowie usług elektronicznych i w terminie wskazanym przez Zamawiającego zostaną one zainstalowane








..............................                                ..............................................................
  miejscowość i data                                          /podpis i pieczęć imienna osoby, osób uprawnionych do 
                                                                                                       reprezentowania wykonawcy/















                                                                                                                






załącznik nr 7
................................................................
      ( pieczęć Oferenta i nr tel./ faksu)






OŚWIADCZENIE



Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Pacanów
w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam że: 

1.	Posiadamy punkt kasowy w miejscowości Pacanów niepotrzebne skreślić

2.	Deklarujemy zainstalowane punktu kasowego w miejscowości Pacanów  w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy ¹
3.   Oświadczamy , że punkt kasowy czynny będzie do godz. 16 .00


..............................                                ..............................................................
  miejscowość i data                                          /podpis i pieczęć imienna osoby, osób uprawnionych do 
                                                                                                       reprezentowania wykonawcy/





















Załącznik nr 5

Projekt
UMOWA Nr       ....................

zawarta w dniu        ................. roku pomiędzy:
1.Gminą Pacanów 28-133 Pacanów ul. Radziwiłłówka 2 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Henryka Kwasa
a
..............................................................................................................................................
reprezentowanym przez........................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................zwanym dalej Bankiem , wybranym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  w trybie przetargu nieograniczonego Uchwałą Nr...... Rady Gminy Pacanów z dnia .......................... roku, następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Bank przyjmuje do  wykonania bankową obsługę budżetu Gminy Pacanów na okres trzech lat, oraz jednostek organizacyjnych tj. 
obejmującej:
Gminazjum nr 1 w Pacanowie
Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich
Szkoła Podstawowa  w Pacanowie
Szkoła Podstawowa w Komorowie
Szkoła Podstawowa w Oblekoniu
Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich
Zespół Publicznych Placowek Oświatowych w Wójczy
Samorządowe Przedszkole w Pacanowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
Gminny Ośrodek Kultury w Pacanowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie


  - prowadzenie podstawowych rachunków bankowych,
  - prowadzenie rachunków pomocniczych,
  - przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, gotówkowych i bezgotówkowych,
  - przekazywanie wyciągów z ustaleniem salda,
  - możliwość umieszczania wolnych środków na lokatach terminowych,
  - wykonywanie wszystkich czynności dotyczących przyjmowania wpłat, dokonywania 
wypłat itp., zabezpieczenia gotówki, terminowe odprowadzanie na rachunek, a także pobieranie gotówki z rachunku Zamawiającego.

§ 2

1.Ustala się następujące zasady obsługi i oprocentowania środków na rachunkach bankowych:
      a/ oprocentowanie środków na rachunkach bieżących: WIBID 1M ± ........ ....... %	
      b/ oprocentowanie lokat O/N w odniesieniu do stawki WIBID O/N ± .............. %	
      c/ Ryczałtowa opłata za prowadzenie rachunku obejmująca 
           wszelkie koszty w skali miesiąca 
          (bez opłaty za przelewy na rachunki w innych bankach )        ........................zł
     d/ opłaty za przelewy na rachunki w innych bankach                   ........................zł/ za 1 szt.


2.Wielkości te są niezmienne  przez okres obowiązywania umowy.				
					 
3.Po każdej zmianie stanu rachunku bankowego Bank przekazuje Zamawiającemu wyciąg z   podaniem sald, a ponadto przekazuje zawiadomienie o stanie rachunku na koniec każdego roku kalendarzowego. 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności salda rachunku Zamawiający zobowiązany jest zgłosić niezgodność w terminie 14 dni od daty otrzymania wyciągu.

5. Bank zobowiązany jest niezwłocznie zbadać zgłoszoną reklamację i udzielić Zamawiającemu właściwych informacji. W przypadku ujawnienia mylnego księgowania bank przeprowadza sprostowanie we własnym zakresie, a w przypadku pomyłki w wypełnieniu zawiadomienia wysyła skorygowane zawiadomienie i ponosi odpowiedzialność jak w punkcie 6 niniejszego rozdziału
.
6. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za straty poniesione z tytułu nie terminowej, nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego. Odszkodowanie bank wypłaca jako karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji.

7.Krajowe zlecenie płatnicze w złotych otrzymywane przez Bank z rozrachunku międzybankowego do godz.14-tej zaksięgowane będą na rachunku Zamawiającego w dacie ich wpływu.

8.Bank zobowiązany jest do zrealizowania zleceń płatniczych Zamawiającego w dniu złożenia w Banku- o ile zostaną złożone do godz.14-tej. Zlecenia złożone po godz 14-tej będą realizowane w następnym dniu roboczym.

9.Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych dopisywane będą do rachunków w okresach miesięcznych.

10.Bank zobowiązany jest do przejęcia za Zamawiającego czynności związanych z administrowaniem rachunku /tj. do przyjmowania poleceń przelewu i realizowania ich w całości lub części w terminach i kolejności ustalonej przez Zamawiającego, bądź w kolejności daty wpływu/ oraz lokowania wolnych środków na lokatach ON z oprocentowaniem  WIBID ON ±  .........    %  na  każde zlecenie

11. Dokumenty stanowiące załączniki do wyciągów muszą zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące wpłacającego należne gminie dochody, takie jak:
- dokładna nazwa i adres wpłacającego,
- tytuł dokonywanej wpłaty i okres którego wpłata dotyczy,
- wysokość odsetek za zwłokę, koszty upomnienia, koszty komornicze itp.,
- numer tytułu egzekucyjnego i jego symbolu (w przypadku wpłat dokonanych w drodze egzekucji administracyjnej),
- data obciążenia rachunku bankowego podatnika
Wymogi w tym zakresie podyktowane są koniecznością prawidłowego zaksięgowania dokonanej wpłaty z uwzględnieniem wszelkich jej elementów.

12. Miesięczne opłaty ryczałtowe za prowadzenie rachunku bankowego potrącane będą z rachunku Zamawiającego.

 13.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich PLN.

14. Zamawiający zobowiązany jest na bieżąco uzgadniać stan swego rachunku na podstawie otrzymanych z banku wyciągów z rachunku oraz zawiadomień o stanie rachunku na koniec roku kalendarzowego.

15. Na dowód potwierdzenia zgodności salda na koniec roku kalendarzowego Zamawiający podpisuje kopię zawiadomienia i zwraca ją Bankowi. 

§ 3

1.Umowa zostaje zawarta na okres  od  7.02.2005 roku do 6.02.2008 roku.


§ 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów:
a)  Bank zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dokonywaniu  operacji bankowych w wys. 2% wartości danego przelewu za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Banku w wysokości 30.000 zł
c/ za odstąpienie od umowy przez Bank w wysokości 30 000 zł. 

§ 5

Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Bankowego, Prawa zamówień publicznych  wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 7

  Spory  wynikłe na tle realizacji niniejszej  umowy będą rozstrzygane przez   sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.  

§ 8

      Formularz ofertowy stanowi nieodłączną część umowy.


§ 9

Umowę niniejszą  sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.






Zamawiający                                                                                                                   Bank























                                                                                                                             Załącznik Nr 4

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu na obsługę budżetu Gminy Pacanów


Ilość przelewów za 2003r  -  5 700 szt.

w tym przelewy do innych banków      3551 szt
           przelewy w tym samym banku  2149 szt.

Ilość zrealizowanych czeków za 2003r -  378 szt.

Ilość kont bankowych    18 kont








