
GMINA BABOSZEWO 
()9-130 H,lhnszcwQ, ul. Warsz;:\wska 9A 

Regon 130378054 
NIP 5671790440 

OAiZP.27 1.2.29.2018 

Baboszewo, dnia 231istopada 2018 r. 

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - uslugi 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiajljcy - Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawcow do zloi:enia oferty na uslugt; 
bankowej obslugi budi:etu Gminy Baboszewo. 

I. NAZW A I ADRES ZAMA WIAJJ\CEGO. 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 5671790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 11 091 , fax (23) 66 11 071 
e-mail : zp@gminababoszewo.pl ; urzad@gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: 

Bankowa obsluga budi:etu Gminy Baboszewo. 

Z uwagi na wartos.: zam6wienia nie przekraczaj~c~ wyrazonej w zlotych r6wnowartosc i kwoty 30.000 
euro post~powan ie jest prowadzone bez stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zam6wie!\ publ icznych (Oz. U. z 20 17r poz. 1579 ze zm.). 
Pods/mva prmvlla: art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

Zam6wienie prowadzone jest w tryb ie umi eszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej 

i tab licy ogloszell Zamawiaj~cego. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 

I.Przedmiotem umowy jest usluga bankowej obsillgi budzetu Gminy Baboszewo po legaj ~ca na: 

I) otwarciu i prowadzeniu rachunku biez~cego gminy, 

2) otwarciu i prowadzeniu 28 rachu nk6w pomocn iczych do dyspozycji gminy. 

3) otwarciu i prowadzeniu 8 rachunk6w biez~cych jednostek organi zacyjnych Gminy Baboszewo, dla 

kt6rych Bank b~dzie prowadzil rachun ki w ramach uslugi bankowej obsillgi budZetu Gm iny 

Baboszewo zgodni e z zal~czniki em nr 2 do za proszenia do zlozeni a oferty, 

4) otwarciu i prowadzeniu 5 rachunk6w pomocniczych jednostek organizacyj nych Gminy Baboszewo , 

5) otwarci u i prowadzeniu rachunk6w biez~cych i pomocniczych tworzonych w miar~ potrzeb, 

6) zamykaniu rachunk6w biez~cych i pomocni czych na wn iosek, 

7) realizacj i po lecer\ przelewu na rachunki w banku obshlguj~cym i do innych bank6w (przelewy 

"papierowe" i e lektroniczne - wewn~trzne w banku obsluguj~cym i zewn~trzne do innych bank6w), 

8) przyjmowaniu wp lat got6wkowych, 

9) dokonywan iu wyp lat got6wkowych, 

10) wydawanie blankiet6w czekowych, 



II) przechowywaniu depozyt6w (skrytki depozytowe), 

12) wydawaniu zaswiadczell i opinii bankowych na wniosek, 

13) oprocentowaniu srodk6w na rachunkach bankowych wg stawki WIBID 1M z ostatniego 

roboczego miesiqca poprzedzajqcego miesiqc odsetkowy, skorygowanej 0 stalq 
obowiqzywania umowy marzy Banku, na rachunkach bankowych Gminy Baboszewo 

organizacyjnych, 

dnia 
w okresie 

i jednostek 

14) przyjmowanie lokat terminowych 7-mio dniowych (1M). Oprocentowanie lokat liczone bydzie wg 

stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiqca poprzedzajqcego dzien zlozenia lub 
odnowienia lokaty, skorygowanej 0 stalq w okresie obowiqzywania umowy marzy Banku. 

15) przyjmowaniu lokat terminowych 14-sto dn iowych (1M) .Oprocentowanie lokat liczone bydzie wg 

stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiqca poprzedzajqcego dziell zlozenia lub 
odnowienia lokaty, skorygowanej 0 stalq w okresie obowiqzywania umowy marzy Banku. 

16) przyjmowaniu lokat terminowych jednomiesiycznych (1 M). Oprocentowanie lokat liczone bydzie wg 

stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiqca poprzedzaj qcego dzien zlozenia lub 
odnowienia lokaty, skorygowanej 0 stalq w okresie obowiqzywania umowy marzy Banku. 

17) przyjmowaniu lokat terminowych trzymiesiycznych (3M). Oprocentowanie lokat liczone bydzie wg 

stawki WIBID 3M z ostatniego dnia roboczego miesiqca poprzedzajqcego dziell zlozenia lub 
odnowienia lokaty, skorygowanej 0 stalq w okresie obowiqzywania umowy marzy Banku. 

18) udostypnieniu uslugi bankowosci elektron icznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez 
Zamawiajqcego umozliwiajqcej dokonywanie przelew6w elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji 
o biezqcym stanie kont i obrotach w terminie 14 dni od zawarcia umowy, 

19) szkoleniu w zakresie obslugi bankowosci elektronicznej u Zamawiajqcego oraz w innych jednostkach 
organizacyj nych Gminy Baboszewo, 

20) uruchomieniu na wniosek Zamawiajqcego kredytu odnawialnego w rachunku biezqcym na pokrycie 

przejsciowego deficytu budzetu gminy do kwoty 2.000.000,00 zl, oprocentowanego wg zmiennej 
stawki WIBOR 1 M powiykszonej 0 stalq w calym okres ie obowiqzywania umowy marzy Banku, 

z zabezp ieczeniem w postaci weksla in blanco wraz z deklaracjq wekslowq wystawionego przez 
kredytobiorcy. Jako podstawy do oprocentowania kredytu nale:ty przyjqc WIBOR 1M z ostatn iego dnia 

roboczego poprzedniego miesiqca kalendarzowego. Odsetki naliczone bydq od ilosci dni i od kwoty 
rzeczywiscie uruchomionego kredytu. 

2. Srodki na rachunkach bankowych podlegac bydq oprocentowaniu od dnia wplywu/wplaty na rachunek 
bankowy do dnia poprzedzajqcego dzien dokonania wyplaty. 

3. Odsetki b"dq naliczane i dopisywane do sa lda rachunku na koniec kazdego miesiqca. 

4. W przypadku likw idacji rachunku odsetki b"dq nal iczane i stawiane do dyspozycji Zamawiajqcego w 
dnill li kwidacj i. 

5. Podstawq otwarcia rachunk6w jest pisemna dyspozycja Zamawiajqcego, bez koniecznosci zawierania 

od r"bnych lIm6w 0 otwarcie i prowadzenie poszczeg61nych rachunk6w. 

6. Osobal1li uprawnionymi do dysponowania srodkal1li zgrol1ladzonymi na rachunkach Zleceniodawcy 

b"dq osoby WYl1lienione w karcie wzor6w podpis6w. 
7. Wsp61ny Slownik Zam6wiell (CPY) 66110000-4 uslugi bankowe. 



III.WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU: 

1.0 udzielenia zamowienia mogq ubiegae si~ Wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki dotyczqce: 

I) posiadania uprawnien do prowadzenia dzialalnosci bankowej. 

Wykonawca spelni warunek udzialu w post,powaniu jezeli wykaze, ze posiada uprawnienia 
do wykonywania dzialalnosc bankowej zgodnie z ustawq z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe. 

2) posiadania placowki Banku lub punktu kasowego na terenie miejscowosci Baboszewo 
ewentualnie jego otwarcie w terminie od 0 I stycznia 2019 r. W przypadku uruchomienia 
punktu kasowego zapewnieniu dokonywania w uruchomionym punkcie kasowym 
wszystkich operacj i zwiqzanych z obslugq bankowq. 

IV.SPOSOB PRZYGOTOW ANIA I ZLOZENIA OFERTY: 
I. Oferta powinna bye sporzqdzona na "Formularzu ofeltowym" Iwzor - zalqcznik Nr II, podpisana przez 

osob,/y uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz,ciq Wykonawcy. 

2. Do oferty nalezy zalqczye nast,pujqce dokumenty: 
I)aktualne uprawnienia do prowadzenia dzialalnosci bankowej zgodnie z ustaw'! z dnia 29.08.1997 r. 
Prawo bankowe (Dz.U.2017, poz.1876) 
2) pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania ofelty przez pelnomocnika. 

3. W toku oceny ofelt Zamawiaj,!cy moze zqdae od Wykonawcow wyjasniet\ dotyczqcych tresci zlozonej 
oferty. 

4. Zamawiajqcy poprawi w tekscie ofelty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe (z uwzgl,dnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

V.KRYTERIUM OCENY OFERT: 
1. Zamawiajqcy przy ocenie ofert b,dzie si, kierowal nast,puj,!cymi kryteriami: 

1) Kryteriami oceny ofelt sq nast,pujqce skladniki: 
a) oprocentowanie srodkow na rachunkach bankowych 
b) oprocentowanie lokat terminowych 7-mio dniowych 1M) 
c) oprocentowanie lokat terminowych 14-sto dniowych 1M) 
d) oprocentowanie lokat terminowych I miesi,cznych 1 M) 
e) oprocentowanie lokat terminowych 3 miesi,cznych 3M) 
f) oprocentowanie kredytu w rachunku biezqcym do kwoty 2000000,00 - zl (slownie: dwa miliony 

zlotych) z zabezpieczeniem w postaci weksla in blanco wraz z deklaracjq wekslowq 
wystawionego przez kredytobiorc,. 

2. Oprocentowanie srodkow na rachunkach bankowych b,dzie liczone w oparciu 0 stawk, 
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiqca poprzedzajqcego miesiqc odsetkowy, skorygowanq 
o marz, banku, wyrazone w % wg formuly: 
oprocentowanie = WIBID 1M % - maria banku %. 
(dla celow porownania ofert przyjmuje si,: WIBID 1M na dziet\ 22 listopada 2018 r. tj. 1,44% 

3. Oprocentowanie srodkow zdeponowanych na lokatach terminowych 7-mio dniowych 1M b~dzie liczone 
w oparciu 0 stawk, WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiqca poprzedzajqcego dziell zlozenia 
lub odnowienia lokaty, skorygowanq 0 marz, banku, wyrazone w % wg formuly: 
oprocentowanie = WIBID 1 M % - maria banku %. 
(dla celow porownania ofelt przyjmuje si~: WIBID 1M na dzien 221istopada 2018 r.~. 1,44 %) 

4. Oprocentowanie srodkow zdeponowanych na lokatach terminowych 14-sto dniowych 1M b,dzie liczone 
w oparciu 0 stawk, WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiqca poprzedzajqcego dziet\ zlozenia 
lub odnowienia lokaty, skorygowanq 0 marz, banku, wyrazone w % wg formuly: 
oprocentowanie = WIBID 1M % - marza banku %. 
(dla celow porownania ofelt przyjmuje si,: WIBID 1M na dzieil 22 listopada 2018 r.~. 1,44 %) 

5. Oprocentowanie srodkow zdeponowanych na lokatach terminowychjednomiesi,cznych 1M b,dzie 
liczone w oparciu 0 stawk, WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiqca poprzedzaj,!cego dziell 
zlozenia lub odnowienia lokaty, skOlygowanq 0 marz, banku, wyrazone w % wg fonnuly: 
oprocentowanie = WIBID 1M % - marza banku %. 

(dla cclow porownania ofert przyjmuje s i~: WIBID 1M na dziet\ 22 listopada 2018 r. tj. 1,44 %.). 



6. Oprocentowanie srodkow zdeponowanych na lokatach terminowych 3M Gminy Baboszewo bc;dzie liczone 
w oparciu 0 stawkc; WIBID 3M z ostatniego dnia roboczego miesi~ca poprzedzaj~cego dzien zlozenia lub 
odnowienia lokaty , skorygowan~ 0 marzc; banku, wyrazone w % wg formuly: 
oprocentowanie = wmm 3M % - maria banku %. 
(dla celow porownania ofert przyjllluje siC;: WIBID 3M na dzien 22 listopada 2018 r. tj. 1,52 %.). 

7.0procentowanie kredytu w rachunku biez~cym do kwoty 2 000000,00 = zl. Jako podstawc; do 
oprocentowania kredytu naleZy przyjqc WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesi~ca 
kalendarzowego, powic;kszonq 0 marzc; banku, wyrazone w procentach wg formuly: 
oprocentowanie = WmOR IM%+ maria banku %. 
(dla celow porownania ofert przyjllluje siC;: WIBOR 1 M na dzien 21 li stopada 2018 r. tj. 1,64 %.) oraz 
prowizjc; przygotowawczq 0,00% .) 

8. Waga kryterium i sposob przyznawania punktow: 

I) Oprocentowanie srodkow na rachunkach bankowych: 
Znaczenie kryteriulll - 60% 
Sposob liczenia wg wzoru: 
Los = (Wof / Wlllax) x 60 

2) Oprocentowanie lokat terlllinowych siedllliodniowych (I M): 
Znaczenie kryterium - 10% 
Sposob liczen ia wg wzoru: \ 
Lol7dni = (Wof / Wmax) x 10 

3) Oprocentowanie lokat terminowych czternastodniowych (I M): 
Znaczenie kryterium - 10% 
Sposob liczenia wg wzoru: 
Lol 14dni = (Wof! Wmax) x 10 

4) Oprocentowanie lokat terminowych jednomiesic;cznych (I M): 
Znaczenie kryterium - 5% 
Sposob liczenia wg wzorll: 
Lol I m-c = (Wof / Wmax) x 5 

5) Oprocentowanie lokat terminowych trzymiesic;cznych (3M): 
Znaczenie kryterium - 5% 
Sposob liczenia wg wzorll: 
Lol3m-ce = (Wof / Wmax) x 5 

6) Oprocentowanie kredytu w rachunku biezqcym : 
Znaczen ie kryterium - 10% 
Sposob liczenia wg wzoru: 
Lok = (Wmin / Wof) x 10 
gdzie: 
Wmin - najnizsza wartosc w ocenianYIll kryterillm 
Wlllax- naj wyzsza W8ltosc w ocenianym kryterium 
Wof - wartosc badanej oferty w ocenianym kryterillm. 

9. Oferty bC;d~ oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkow przedstawionych przez 
Wykonawcow w zakresie kazdego kryterillm. 

10. Oferta spelniajqca w najwyzszym stopn iu wyzej wymienione kryteria otrzyma 
maksymalnq liczbC; 100 pllnktow. 

II. Za ofertc; najkorzystniejszq uznana zostanie oferta, ktora lIzyska najwyzsz~ liczbC; 
punktow wg wzoru: 
L= Los + Lol7dni+Lol14dni +Collm-c +Col 3m-ce+Lok 

12. Zamaw iajqcy lIdzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego ofertajest zgodna z opisem przedmiotu 
zamowienia i uzyska najwic;kszq liczbC; punktow. 



VI. TERMIN SKLADANIA OFERT 
Oferty nalezy skladae do dnia 03 grudllia 2018 r. do godziny 11:00 

VII. MIEJSCE I SPOSOB SKLADANIA OFERT: 
I .Oferty moina skladae przesylk~ pocztow~, kuriersk~ lub osobiscie w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie w Urz~dzie Gminie Baboszewo - KANCELARIA OGOLNA, 09-130 Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A 
Kopelt~ nalezy opisae nast~puj~co : 
Oferta lIa zadanie pod nazwlj: Obsillga bankowa blldielll Gmilly Baboszewo. Nie otwierac przed dniem 
03 grudnia 2018 r. godz. 11:05". 

Na kopercie oprocz opisujak wytej nalety umiescic nazw~ i adres Wykonawcy. 

2. Oferty zlozone po godz. II 00 zostan~ zwrocone z odpowiedni~ adnotacj~. 

Vlll. TERMlN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
Usluga bankowej obslugi budietu Gminy Baboszewo obejmuje okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 

IX. lNNE lNFORMACJE: 
1. Informacja dot. zakazu powiljzan osobowych lub kapitalowych. 

I. W celu unikni~cia konlliktu interesow zamowienie nie moze bye udzielone podmiotom powi~zanym osobowo 
lub kapitalowo z Zamawiaj~cym. 

Przez powi~zania kapitalowe lub osobowe rozum ie si~ wzajemne powi~zania mi~dzy Zamawiaj~cym lub 
osobami upowaznionymi do zac iljgania zobowi~zaJ\ w imien iu Zamawiajljcego lub osobami wykonuj~cymi w 
imieniu Zamawiaj~cego czynnosci zwiljzane z przygotowan iem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawc~, polegaj~ce w szczegolnoSci na: 
I) uczestniczeniu w spolcejako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej , 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji, 
3) pelnieniu funkcj i czlonka organu nadzorczego lub zar~dzaj~cego, prokurenta, pelnomocnika, 
4) pozostawaniu w Lwi~zku malzcllskim, w stosunku pokrewieJ\stwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewiellstwa drugiego stopn ia lub powinowactwa drugiego stopn ia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, op ieki lub kurateli. 
Powyzsze oswiadczenie wykonawca sklada w ofercie. 

2. Oferty cz~sciowe. 
Zamawiajljcy nie przewiduje mozliwosci skladania ofert cz~sciowych: 

3. Tryb wyjasniania tresci zapytania ofertowego. 
I. W przypadku wyst~pien i a pytan do zapytania ofertowego moznaje kierowae mailem na adres: 
zp@gminababoszewo.pl i urzad@gminababoszewo.pl 
Osoby do kontaktu: 

Renata Jankowska - Skarbnik Gminy, w zakresie przedmiotu zamowienia 
e-mail ksiegowosc@gminababoszewo.pl. faks 23 6611071. 
Zbigniew SuliJ\ski - Specjalista w Referacie OAiZP, w zakresie formalno-prawnym 
e-mail zp@gminababoszewo.pl. faks 2366 1107 1, 

2. Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem terminu skladania ofert przewidzianym 
w zapytaniu ofeltowym. Zamawiaj~cy przedluza termin skladania ofert 0 czas niezb~dny do wprowadzenia 
zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 
3. Trese pytaJ\ dotycz~cych zapytan ia ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajljcego publikowana b~dzie 
na stronie internetowej Zamawiaj~cego . 

4. Ochrolla dallych osobowych. 
I.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietn ia 
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi~zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz~dzen ie 0 ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I), dalej "RODO", informuj~, ze: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baboszewo 
inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiajljcego/ jest Pan Andrzej Rybus - Tolloczko, 
dzialaj~cy na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 20 18 r. zawaltej z Gmin~ Baboszewo. 



Pan i/Pana dane osobowe przetwarzane bydq na podstawie art. 6 ust. I lit. c ROOO w celu zwi~zanym z 
postypowaniem 0 udzielen ie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalnosci
zapytanie ofe,towe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy byd~ osoby lub podmioty, kt6rym udostypniona zostanie 
dokumentacja postypowania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 200 1 r. 0 dostypie do informacj i 
publicznej (tj . Oz. U. z 2016 r. poz. 1764) 

dane osobowe Wykonawcy byd~ przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakonczenia postypowania 0 

udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly 
czas tl'wania umowy; 

obowi~zek podania przez Wykonawcy danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz~cych jest 
wymogiem zw i~zanym z udzialem w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci ponizej 30 
000 euro bez kt6rego nie mozna udzieli6 zam6wienia w przypadku wyboru najkorzystniej szej ofe'ty. ; 

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie byd~ podejmowane w spos6b 
zautomatyzowany, stosowanie do a,t. 22 ROOO; 

Wykonawca posiada: 
• na podstawie art. 15 ROOO prawo dostypu do danych osobowych Pani/Pana dotycz~cych ; 

• na podstawie art. 16 ROOO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
• na podstawie art. 18 ROOO prawo z~dan ia od admin istratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 ROOO; 
• prawo do wni esienia skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Oanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
• przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz~cych narusza przepisy ROOO; 

nie przysluguje Wykonawcy: 
• w zwi~zku z art. 17 ust. 3 li t. b, d lub e ROOO prawo do usuniycia danych osobowych; 
• prawo do przenoszeni a danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 ROOO; 
• na podstawie art. 2 1 ROOO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw~ 

prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowychjest art. 6 ust. I lit. c ROOO. 

5. Udzielenie zamowicnia. 
I. Zamawiaj~cy udziel i zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystk im wymagan iom okreslonym 

w zaproszeniu do zlozcnia oferty i zostala ocenionajako najkorzystniejsza. 
2. Informacjy 0 wyborze oferty Zamawiaj ~cy zam iesci na stronie internetowej www.bip.gminababoszewo.pl oraz 

na tablicy ogloszen Urzyd u Gminy Baboszewo. 

6. Warunki op/at i prowizji. 
I. Bank nie bydzie pobieral oplat i prowizji za: 
I) otwarcie i prowadzenie rachunku biezqcego budZetu gminy, 
2) otwarcie i prowadzenie rachunk6w pomocniczych do dyspozycji gm iny. 
3) otwarcie i prowadzenie rachunk6w bi ei:~cychjednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo, 
4) otwarcie i prowadzenie rachunk6w pomocniczych jednostek organizacyjnych Gm iny Baboszewo, 
5) otwarcie i prowadzen ie rachunk6w bie4cych i pomocniczych tworzonych w miary potrzeb, 
6) zamykanie rachunk6w b i ez~cych i pomocniczych na wniosek, 
7) realizacjy polecen przelewuna rachunki w banku obslugujqcym i do innych bank6w (przelewy "papierowe" 

i e lektroniczne - wewnytrzne w banku obsluguj ~cym i zewnytrzne do innych bank6w), 
8) przyjmowanie wp lat got6wkowych, 
9) dokonywaniu wyplat got6wkowych, 
10) wydawan ie blankiet6w czekowych, 
II ) udostypnienie uslugi bankowosc i e lektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez 

Zamawiaj~cego ul11oi: liwiaj ~cej dokonywanie przelew6w elektronicznych oraz uzyskiwanie informacj i 
o biezqcym stanie kont i obrotach w terminie 14 dni od zawarcia umowy, 

12) szkolenie w zakresie obslugi bankowosc i elektronicznej w siedzibie Zamawiaj~cego (w Urzydzie Gminy 
Baboszewo ), 

13) przechowywanie depozyt6w (skrytki depozytowe), 
14) wydawanie zaswiadcze" i opin ii bankowych na wniosek, 
15) przyj mowanie wp lat got6wkowych naleznosci budzetowych na rzecz Gm iny Baboszewo przez jego 

Mieszkailcow, 
2. Oprocentowanie lokat zgodnie z oferta Wykonawcy. 



3. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR I M powi~kszonej 0 stal~ w calym okresie 
obowi~zywan ia umowy marZ~ Banku wynosz~c~ - (t) .... %, z zabezpieczeniem w postaci weks la in blanco 
wraz z dek laracj~ wekslow~ wystawionego przez kredytobiorc~ - bez oplat. l ako podstaw~ do oprocentowania 
kredytu nalezy przyj~c WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesi~ca kalendarzowego. 
Odsetki naliczone b~d~ w od ilosci dni i od kwoty rzeczywiscie uruchomionego kredytu. 

Z tytulu przyznanego kredytu Bank nie pobiera : 

- prowizji lub oplaty przygotowawczej od kwoty udzielonego kredytu, 

- prowizj i lub oplaty z tytulu niewykorzystanej kwoty kredytu, 
- prowizj i admin istracyj nej . 

7. Uniewainienie post~powania. 
Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post~powania bez podania przyczyn. 

8. Zalaczniki: 
I. Formularz oferty - zal. nr I 
2. Opis przedmiotu zam6wienia - zal~czn ik nr 2 

I) Wykazjednostek organizacyj nych Gminy Baboszewo- zal. nr 2.1. 
3. Wz6r umowy - zal. nr 3 



(Piecz~c firmowa Wykonawcy ) 

ZAt.I\CZNIK Nr 1 " Formularz oferty 

OFERTA 

GMINA BABOSZEWO 
[nazwa Zamawiajqcego] 

Adres: 09-130 Baboszewo 
ul. Warszawska 9 A 

[data ] 

w postl1Powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie ofertowego (0 

wartosci ponizej 30 000 euro) 
1)* 
I. DANE WYKONAWCY 

pe tna nazwa firmy (W yko nawcy/ pel no moc n ika**) 

1--1--1--1--1--1--1--1--1--1 
REGON 

kod miejscowosc 

strona internelowa 

1_1_1--1_" 1_1 __ 1 __ 1_" 1_1_1_" 1 __ 1_1 
N IP 

uliea nr lokalu wojC'wOdzlWO 

--------------~~@,------------
e-mail 

numer te lefonu stacj onamego numer fa ksu 
Osoba upowai:niona do reprezentacj i Wykonawcy/6w i podpisuj'l.ca ofert€(: _____________ _ 
Osoba odpowiedzia lna za kontakty z Zamawiaj~cym: _________ _ ____ _ nr te l. komorkowego 

Dane teleadresowe na kt6 re nalezy przekazywac korespondencj t{ zwictzant\. Z niniejszym post~po\Vani em : 

Faks: .,''''''''''''''''''''".".,,'''',. e"mail .. ,,""",,"",," """"""""."."""".,,.,,""'" 
Adres do korespondencj i Ueieli inny nii adres 
siedziby) ". "".""""""."""",,.,, 

2)· 

p e ln a naz w a firm y ( ko\ej nego Wy ko na wcy wsp6 1nie ub ieg aj<J.cego si~ 0 zamow ienie ) 

I_I--I--I~_I--I_I--I--I 1_ 1 __ 1_1_" I~ __ I_I_- 1 __ '--1_- 1_1_ 1 
NIP REGON 

L 

ko d miejscowosc - utica 1m donna! nr lokalu wojew6dztwo 

straoa internetowa ----------~---@--------
e-mail 

numer telefonu numer faksu 

I. Zglaszam/y swoj udzial w postl:(powaniu 0 udzielenia zamowienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 
OAiZP.27 1.2.29.20 18, ktorego przedmiotem j est usluga bankowej obslugi budzetu Gminy Baboszewo, 

2, Oferujemy reali zacj ~ zamowienia W okresie ad 0 I stycznia 20 19 r. do 31 grudnia 2020 r. 
3. Oferujemy ustugl:( obj l:(: t4 zamowienien\ na warunkach przedstawionych ponizej : 

Tab nr 1 

--

Wyszczegolnienie uslugi bankowej Potwierdzenie 
rea lizac ji 

1. Otwarc ie i prowadzeniu I rachunku biei:(l,cego budzenl gminy -bez oplat, TAK 
2. Otwarc ie i prowadzeniu 28 rachunkow pomocniczych do dyspozycj i gminy "bez oplat TAK 
3.0twarcie i prowadzenie 8 rachunkow biez~cyc h j ednostek organizacyj nych Gminy Baboszewo - bez TAK 
oplat 

4.0twarcie i prowadzenie 5 rachunkow pomocniczych j ednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo - bel TAK 
oplat 

5. Otwarcie i prowadzenie rachunk6w biez(l,cych i pomocniczych tworzonych w miar~ potrzeb - bez oplat TAK 
6. Zamykanie rachunkow biezClcych i pomocniczych na wniosek - bez opiat, TAK 



7.Realizacja polecen przelewu na rachunki w banku obsluguj,!cym i do innych bankow (przelew TAK 

"papierowe" i elektroniczne - wewn~trzne w banku obsruguj'lcym i zewl1((trzne do ilU1ych bank6w) - be 

oplat 

8. Przyjmowanie wplat gotowkowych - bez opla t, TAK 

- -----. -------------------------------------~----------~ 
9. Dokony\vanie \vypr3t gotO\vko\vych - bez opiaL I TAK I 

----- - - - - ~-- - . -- - ----- _.- .-----,~ .. ---- ------ .- --_.-. 
10. \Vydawanie blankJeto\v czeko\vych - bez opiaL TAK 

I I. Przechowywanie depozytow (skrytki depozytowe)- bez oplat, TAK 

12. Wydawanie zaswiadczen i opinii bankowych na wniosek- bez opbt, TAK 

13. Udostt(pnienie us1ugi bankowosci elektronicznej Il3 stanowiskach komputerowych, wskazanych prze2 

Zamawiaj'lcego umo.zliwiaj'lcej dokonywanie przelew6w elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji c TAK 
biez'tcym stanie kant i obrotach w terrninie 14 dni od zawarcia urnowy- bez opiat, 

14.Szkolenie w zakresie obslugi bankowosci elektronicznej w siedzibie Zabawiaj,!cego (Urz'!d Gminy TAK 
Baboszewo) - bez oplal , 

15. Posiadanie p lacowki Banku lub punktu kasowego na terenie miejscowosci Baboszewo ewentualnie TAK 
otwarciu w terminie I m-ca od daty zawarcia umowy. \V przypadku uruchomienia punktu kasoweg 

zapewnieniu dokonywania w uruchomionym punkcie kasowym wszystkich operacji zwictzanych z obshlg 

banleow,!. 

Tab. Dr 2 
WAGA 

Lp. Opis kryterium podlegajqcego ocenie Oferowana wartosc 
KRYTERIUM 

1 

2 

3 . 

5. 

Oprocentowanie srodkow na rachunkach bankowych wg stawki WIBID 1M ~ 
ostatniego dnia roboczego miesiqca poprzedzajqcego miesiqc odsetkowy,; 
skorygowanej 0 statq w okresie obowiqzywania umowy mari~ Banku, wyraione w, 
% wg formu~y: 
Oprocentowanie =WIBID 1 M 0/0 - maria banku % 

(dla celow porownania ofert przyjmuje si~: 
WIBID 1M na dzien 22 listopada 2018 r. tj. 144%) 
Oprocentowanie srodkow zdeponowanych na lokatach terminowych 7 - mio 
dniowych 1M wg stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiqca 
poprzedzajqcego miesiqc odsetkowy, skorygowanej 0 sta~q w okresie 
obowiqzywania umowy mari~ Banku, wyraione w % wg formuty: 
Oprocentowanie =WIBID 1 M 0/0- maria banku 0/0 

(d la celow porownania ofert przyjmuje si~: I 

WI BID 1M na dzien 22 listopada 201B r, ti. 1,44%) 
Oprocentowanie srodkow zdeponowanych na lokatach terminowych 14 sto' 
dniowych 1M wg stawki WIBID 1M z ostatn iego dnia roboczego miesiqca 
poprzedzajqcego miesiqc odsetkowy, skorygowanej 0 statq w okresie 
obowiqzywania umowy mari~ Banku, wyraione w % wg formu~y: 
Oprocentowanie =WIBID 1 M 0/0- maria banku % 

(dla celow porownania ofert przyjmuje si~: 
WISID 1M na dzien 22 listopada 2018 r. tj . 144%) 
Oprocentowanie srodk6w zdeponowanych na lokatach terminowych 
jednom i esi~cznych 1M wg stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego 
miesiqca poprzedzajqcego miesiqc odsetkowy, skorygowanej 0 statq w okresie 

4. obowiqzywania umowy mari~ Banku, wyraione w % wg formuty: 
Oprocentowanie =WIBID 1 M 0/0- maria banku 0/0 

(dla celow porownania ofert przyjmuje si~: 
WISID 1M na dzien 22 listopada 2018 r. ti. 1,44 %) 

Oprocentowanie srodkow zdeponowanych na lokatach terminowych 
trzymiesi~cznych 3M wg stawki WIBID 3M z ostatniego dnia roboczego miesiqca 
poprzedzajqcego miesiqc odsetkowy, skorygowanej 0 statq w okresie 
obowiqzywania umowy mari~ Banku, wyraione w % wg formuly: 
Oprocentowanie =WIBID 3 M 0/0- maria banku % 

(dla celow porownania ofert przyjmuje si~: 
WIBID 3M na dzien 22 listopada 2018 r. tj. 1 52%) 
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieiqcym do kwoty 
2 000 000,00 zl . Jako podstaw~ do oprocentowania kredytu 
przyjmuje si~ stawk~ WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiqca 

6 poprzedzajqcego miesiqc odsetkowy, skorygowanej 0 stalq w okresie 
obowiqzywania umowy mari~ Banku, wyraione w % wg formuly: 
Oprocentowanie =WIBOR 1 M % + maria banku 0/0 

(d la cel6w porownania ofert przyjmuje si~: 
WISOR 1M na dzien 21listopada 2018 r. ti. 1,64%) 

I!. OSWIADCZENIA I ZOBOWII\ZAN IA · 
1. Oswiadczam/y, ze: 

.......... % 

=WIBID 1 M (1,44%) -
maria Banku ..... % = 
oprocentowanie srodk6w 

u.u •••••• % I 

=WIBID 1 M (1,44%)
maria Banku ..... % = 

oprocentowanie srodkow 

.......... % 

=WIBID 1 M (1,44%)
maria Banku ..... % = I 

oprocentowanie srodk6w I 

........... % 

=WIBID 1 M (1,44%)
maria Banku ..... % = 

oprocentowanie srodkow 

........... % 

=WIBID J M (1,52%)
maria Banku ..... % = 

oprocentowanie srodk6w 

.......... % 

= WIBOR 1 M (1,64%) 
+maria Banku ..... % = 
oprocentowanie kredytu 

60% 

10% 

5% 

5% 

5% 

10% 



a) posiadamy plac6wky Banku w Baboszewie przy ulicy .... .......... ........... ............. ......... .. ' 
b) zobowi~zujemy siy uruehomic w terminie od 01 styeznia 20 19 r. plae6wkyl punkt kasowy w Baboszewie przy 
ulicy ....... ..... ........................ *2 

2.0swiadezam/y, ie zdobylem/zdobylamlzdobylismy konieczne informaeje niezbydne do wlasciwego wykonania 
zam6wien ia. Przed zloieniem oferty zapoznalismy sil' ze wszystkimi informaejami dotycz~eymi postypowan ia 0 udzielenie 
zam6wienia puhlicznego zamieszczonymi na strollie internetowej www.bip.gminababoszewo.pl 
3.0swiadczam/y, ie zobowi~zujy siy/zobowi~zujemy siy w przypadku wybrania naszej oferty, do zawareia umowy na 
warunkaeh okreslonyeh przez Zamawiaj~cego. 
4.0swiadczam/y, ie nie mam/y iadnych powi~za'i kapitalowych ani osobowyeh z Zamawiaj~cym. 
5. Jestem/jestesmy zarejestrowani w KRS pod nr......... .... ............ i posiadamy uprawnienia do prowadzenia 
dzialalnosei bankowej. 
6.0swiadczam/y, te przyjmujy/przyjmujemy warunki realizacji zam6wienia okreslone w zapytaniu ofertowym. 
7.Uwazamy sil' za zwi~zanych niniejsz~ ofert~ na okres 30 dni liez~c od dnia otwareia ofert (wl~eznie z tym dniem). 
8.0swiadczam/y, ie: 

I) D " wypelnilem/wypelnil ismy obowi~zki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO') wobee os6b 

fizyeznyeh, od kt6ryeh dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sil' 0 udzielenie 

zam6wienia publicznego w niniejszym postypowaniu. 

2) 0 "nie przekazujl' Inie przekazujemy danych osobowych innych nii bezposrednio mnie 
dotycz~cych lub zachodzi wyl~czen ie stosowania obowi~zku informacyj nego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO') 

I) rozporzijdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnla 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych W zwiqzku z 
przetwarzaniem danych osobowych I W sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz<'ldzenle 0 
ochronie danych) (Oz. Urz. UE l119 z 04.05.2016, str. 1). 

II. SPIS TRESCI: 
I.Oferty niniej sz~ wraz z zal~cznikami skladam/y na ............. kolejno ponumerowanych stronach. 
2.Do niniejszej oferty zal~czam : 

I) ....... ............................................................................................................. . 
2) .................................................................................................................. . 
3) .................................................................................................. ............... . 
",I) naleiy wpisae dane kaidego wykonawcy, kt6ry ubiega sil( 0 udzielenie zam6wienia (w miary potrLcby rozszerzyc formularL 0 kolejn" tabcJk~), 
.2) niepotrzebne skresJic . 
• 3) zawaczyc wlasciwe tj . pkt I) Jub pkt 2) 

Podpis i p iecz~c imienna: 

(Osoba {ub osoby upowainione do zloiellia podpislI )II imielliu f~konalt''Y 



ZAll\CZNIK Nr 2 - Informacje 0 Zamawiajqcym 

1. Wykaz jednostek, dla ktorych Bank prowadzi rachunki w ramach bankowej obslugi budzetu Gminy 
Baboszewo. 

Lp. Nazwa jednostki Adres 

1 Urzqd Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

2 Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

3 Zaklad WododCjgow i Kanalizacji w Baboszewie 
ul. Warszawska 9A 
09·130 Baboszewo 

4 Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 1 
09-130 Baboszewo 

5 Przedszkole w Baboszewie ul. Jana i Antoniego Brodeckich 4 
I 09-130 Baboszewo 

6 Szkola Podstawowa im. Jozefa Wybickiego w Baboszewie 
I ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 
I 09-130 Baboszewo 

7 Szkola Podstawowa w Mystkowie I 
Mystkowo 53 
09-130 Baboszewo 

8 Szkola Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu I Polesie 9 , 09·130 Baboszewo 

9 
Szkola Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Sarbiewo 17 
w Sarbiewie 09-130 Baboszewo 

2. Liczba operacji bankowych 

ptwarcie Prowadzenie Przelew w Wyplata 
Zaswiadczenie 

banku elektr. gotowkowa rachunku rachunku m-e 
Liczba operacji bankowych m-e m-e 

6 48 3000 15 2 

3. Wykaz sprawozdan z wykonania budietu Gminy Baboszewo: 

I) plan dochod6w Gminy Baboszewo na 20 19 r. 
2) plan wydatk6w Gminy Baboszewo na 20 19 r. 
3) wykonanie dochodu Gminy Baboszewo za trzy kwartaly 201 8 r. 
4) wykonanie dochodu Gminy Baboszewo za 20 17 r. 
5) wykonanie dochodu Gminy Baboszewo za 201 6 r. 



ZALf\CZNTK Nr 3 - Wzor umowy 

UMOWA N ......... .!2018 

na uslug~ bankowej obslugi budzetu Gminy Baboszewo 
zawarta w dniu ......................... 2018 r. pomi~dzy Gmin<\. Baboszewo 

7. sieclzihct w Rab0szewie. ul. \Var~zaw"ka C)A . repre7entowana. przez: 
vV6jta Gminy Babosze\vO - P,ma . 

przy kontrasygnacle Skarbnika (jml11Y 

zwan<\. dalej Zamawiaj<\.cym, 

a ................ ........ .......... ......... .................. ..... ...... .... .......... ......................... ......... ........ ......... . 

zwanym dalej Bankiem. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta z Bankiem wylonionym z zastosowaniem art. 4 pkt 8) ustawy z dni a 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamow ien publicznych. 

§I 
I. Ilekroc w niniejszej umowie j est mowa 0: 

I) prowizji - naleiy przez to rozumiec wynagrodzenie placone procentowo od kwoty (wartosci), 

2) mariy - nalezy przez to rozumiec cz~sc wynagrodzenia pokrywaj <\.C'l zysk banku, 

3) oplacie - nalezy przez to rozumiec wynagrodzenie platne kwotowo od czynnosci. 

§2 

I. przedmiotem umowy jest usluga polegaj<\.ca na: 

I) otwarciu i prowadzeniu I rachunku biez<\.cego budietu gminy, 

2) otwarciu i prowadzeniu 28 rachunkow pomocniczych do dyspozycji gminy, 

3) otwarciu i prowadzeniu 8 rachunkow biez<\.cychjednostek organizacyjnychGminy Baboszewo, 

4) otwarciu i prowadzeniu 5 rachunkow pomocniczychjednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo , 

5) otwarciu i prowadzeniu rachunkow biei<\.cych i pomocniczych tworzonych w miar~ potrzeb, 

Podstaw<\. otwarc ia rachunkow jest pisemna dyspozycja Zamawiaj<\.cego, bez koniecznosci zawierania 

odr~bnych umow 0 otwarcie i prowadzenie poszczegolnych rachunkow. 

6) zamykaniu rachunkow biez<\.cych i pomocniczych na wniosek, 

7) rea lizacji polecen przelewu na rachunki w banku obsluguj<\.cym i do irmych bankow (przelewy 

"papierowe" i elektroniczne - wewn~trzne w banku obsluguj<\.cym i zewn~trzne do innych bankow) , 

8) przyjmowaniu wplat gotowkowych, 

9) dokonywaniu wyplat gotowkowych, 

10) wydawanie blankietow czekowych, 

II ) oprocentowaniu srodkow na rachunkach bankowych wg stawki WIBm 1M z ostatniego dnia roboczego 

miesi<\.ca poprzedzaj<\.cego miesi<\.c odsetkowy, skorygowanej 0 stal<\. w okresie obowi<\.zywania umowy 

marz~ Banku, na rachunkach bankowych Powiatu i jednostek organizacyjnych, 

12) przyjmowanie lokat terminowych 7-mio dniowych (I M). Oprocentowanie lokat liczone b,dzie wg 

stawki W IBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesi<\.ca poprzedzaj<\.cego dzien zlozenia lub odnowien ia 

lokaty, skorygowanej 0 stal<\. w okresie obowi<\.zywania umowy mari, Banku. 

13)przyjmowaniulokat tenninowych 14-sto d niowych (1M) Oprocentowanie lokat liczone b~dzie wg 

stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesi<\.ca poprzedzaj <\.cego dzierl z loienia lub odnowienia 

lokaty, skorygowanej 0 stal<\. w okresie obowi<\.zywania umowy marz~ Banku. 

14) przyj mowaniu lokat temunowych jednom ies i ~cznych ( 1M). Oprocentowanie lokatliczone b~dzie wg 

stawki WIBID 1M z ostatru ego dnia roboczego mies i<\.ca poprzedzaj <\.cego dzien zloienia lub odnowienia 

lokaty, skorygowanej 0 stal<\. w okresie obowi<\.zywania umowy mari, Banku 

15) przyjmowaniu lokat terminowych trzymies i,cznych (3M). Oprocentowanie lokat liczone b,dzie wg 

stawki WIBID 3M z ostatniego dn ia roboczego mi esi<\.ca poprzedzaj<\.cego dzierl zloienia lub odnowienia 

lokaty, skorygowanej 0 stalq w okresie obowi<\.zywania umowy mari, BarUru. 

16) udost,pnieniu uslugi bankowoSci elektronicznej na stanowiskach kompllterowych, wskazanych przez 

Zamawiaj<\.cego llmozli wiajqcej dokonywanie przelewow elektronicznych oraz llzyskiwanie informacji 0 

bieiqcym stanie kont i obrotach w ternunie 14 dni od zawarcia umowy, 



17) szkoleniu w zakresie obslugi bankowosci e leklronicznej u Zamawiaj'lcego oraz w innych 

j ednostkach organizacyjnych Zamawiaj'lcego, 

18) przechowywaniu depozytow (skrytki depozylowe), 

1 q) wyclawan iu z(ls\\"iadczen i orin ii bankowych 11 (1 wni0' c-lc. 

10) uruchomieniu lla wniosek Zamawiajasego kr~dytu odnawialnego \V rachunku biezqcym l1a 
pokryCic przej sc lowego deticYlll bllclzem gminy d0 kwoty 2.000.00U,0U zl, oprocentowanego wg 

zmiennej stawki W lBOR I M powi~kszonej 0 stal'l w calym okresie obowi'lzywania llmowy mari~ 

Banku, z zabezpieczeniem w postaci weksla in blanco wraz z deklaracj'l wekslow'l wystawionego przez 

kredytobiorc~. lako podstaw« do oprocentowania kredytu nalezy przyj'lc WIBOR I M z ostatniego dnia 

roboczego poprzedniego miesi'tca kalendarzowego. Odsetki nal iczone b"d'l w od iloSci dni i od kwoty 

rzeczywiscie llluchol11ionego kredytu. 

§ 3 
I. Bank zobowi'tzuje si~ do posiadania przez ca ly okres realizacji umowy placowki Banku (lub PllnktU 

kasowego wykonuj'lcego wszystkie operacje zwi'lzane z obslug'l bankow'lJ na terenie Baboszewa lub jej 

otwarcie w tenninie od 01 stycznia 2019 r. 

2. W przypadku zobowi'lzania si« Wykonawcy do uruchomienia PllnktU kasowego w Baboszewie, 

wyposaionego w tenninal platniczy, Wykonawca zobowi'tzuje si« by punkt ten czynny byl od poniedzialku 

do pi'ttku w godz. 8.00-1 6.00. 

§4 
Strony llstalaj'l okres obowi'lzywania 111110WY od dnia 0 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 

§ 5 
Osobami uprawnionymi do dysponowania srodkal11i zgromadzonymi na rachunkach Zleceniodawcy S'l 

wyl'lcznie osoby wYl11ienione w karcie wzorow podpisow, zlozonej w Banku. 

§ 6 
I . Srodki gromadzone na rachunkach bankowych Gl11iny Baboszewo i jednostek organizacyjnych 

oprocentowane S'l wed lug zmiennej stopy procentowej. 

2 Oprocentowanie srodkow na rachunkach bankowych ustala si« wg stawki WlBlD 1M z ostatniego dnia 

roboczego rniesi'lca poprzedzaj'lcego miesi'lc odsetkowy, skorygowanej ostal't w okresie obowi'lzywania 

umowy mari« banku na rachllnkach bankowych Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnych w 

wysokosci (-) ........ % . 

3. Srodki na rachunkach bankowych podlegaj'l oprocentowaniu od dnia dokonania wplaty/wplywu srodkow 

na rachunek bankowy do dnia poprzedzaj'lcego dziell dokonania wyplaty. 

4. Odsetki s't naliczane i dopisywane do sa lda rachunkll na koniec kaidego miesi'lca. l es li nast«puje 

likw idacja rachunku odsetki stawiane s'tdo dyspozycji Zamawiaj'tcego w dniu likwidacj i. 

§ 7 
I. Oyspozycj e bezgotowkowe wykonywane s't w formie polecel1 przelewll na podstawie zloionych przez 

Posiadacza rachunku dyspozycj i podpisanych przez osoby upowainione zgodnie z Kart'l wzorow podpisow 

zloi on'l w Banku. 

2. Bank odmawia wykonania dyspozycj i Zamawiaj'lcego w szczegolnie uzasadnionych 

przypadkach, w Iym: 

I) zakazll dokonywania wyplat z rachllnku wydanego przez prokuratora, s'ld lub organ egzekucyjny, 

2) braku pelnych danych w zlozonej dyspozycj i, 

3) wystqpieniu niezgodnosci podpisu na dyspozycji ze wzorel11 zloionym na Karcie wzorow 

podpis6w w Banku, 

4) wystqp ieniel11 niezgodnoSci zloionej piecz'ltki firmowej na dyspozycji z wzorem zlozonym na Karcie 

wzorow podpisow w Banku, 

5) brakiem dost«pnych srodkow na realizacj« transakcji. 

3. Odmowa wykonania przez Bank dyspozycji z powodow, 0 ktorych mowa w llst.2, nie stanowi naluszenia 

waru nkow Umowy. 



§ 8 

I.Jesli dokumenty rozliczeniowe zostan1t zlozone w Banku prowadz1tcym rachunek do godziny 

15.00 w dni robocze, to Bank przekaze j e do rozrachunku w dniu zlozenia. Dokumenty 

dostarczone po tej godzinie zostan1t przekazane do rozrachunku w nast~pnym dniu roboczym. 

2. Przez nrzeka7.<11lie do reali z8cii cl Y~rozycj i strony uzna)a. ks i~gow<lni e na mchunku 7.amawiaja..cego \ V 

dn iu zloienia zkcenia w Banku i przekazanie dokumentow roz liczen iowych \.v dniu biezqcym lub 
nast~pnym do banku benetlcJenta. 

3. Bank wykonuje dyspozycje platnicze w granicach srodk6w dost~pnych na rachunku 

z uwzgl~dnieniem ewentualnych linii kredytowych. 

4 . Odpowiedzia lnosc odszkodowawcza Banku za op6znien ie realizacji zlecenia platniczego ustalona jest 

w wysokosci odsetek ustawowych naliczonych od kwoty zlecenia platniczego, za kazdy dzien op6znienia. 

5. Zamawiajqcy upowazniony jest do dochodzenia od Banku odszkodowania na zasadach og61nych gdy 

poniesiona szkoda przewyzsza wysokosc odszkodowania okreslon1t w ustA. 

§ 9 
I. Bank zobowi1tzuje si~ do przyjmowan ia do real izacji zlecen platniczych wyl1tcznie od os6b 

upowaznionych do przekazywania dokumentow ksi~owych obciqzajqcych rachunki, wymienionych w 

przedlozonym przez Zamawiajqcego "Wykazie osob upowaznionych do przekazywania do Banku 

dokument6w ksi~owych obci1tzaj1tcych rachunki bankowe prowadzone na rzecz Zamawiaj1tcego", 

zlozonych w Banku. 

§ 10 

1. Bank nie ponosi odpowiedzialnosci za nie wykonanie operacji w przypadku niepodania przez 

Zamawiajqcego prawidlowych lub podania niepelnych informacj i dotyczqcych jego numeru rachunku lub 

nazwy i praw idlowego numeru rachunku odbiorcy wed lug standardu NRB. 

2. Podstaw1t identyfikacji Kli enta na zleceniu platniczym uznaniowym lub obciqzeniowym jest numer 

rachunku bankowego. 

3. Z chwil1t wydania przez Bank dokumentu potwierdzaj qcego dokonanie transakcji, transakcja nie moze 
bye odwolana. 

4. Strony postanawiajq, ze informacj e 0 stanie rachunku b~dq przekazywane po kazdej zmianie sa lda, 

osobom upowaznionym na pismie przez Zamawiaj1tcego, 

§ 11 

1. Zamawiaj1tcy zobowi1tzuje si~ do szczeg61nie starannego przechowywania blankiet6w czekowych, 

czek6w oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, utratq, zagini~ciem lub falszowaniem. 

2. W przypadku utraty (zagubienia, kradziezy, zniszczenia) blankiet6w czekowych, b1tdz czek6w, 

Zamawiajqcy lub osoba przez niego upowazniona, zobowi1tzany jest do ni ezwlocznego osobistego lub 

telefonicznego zawiadomienia 0 tym fakcie Banku prowadzqcego rachunek podajqc: ilosc, rodzaj i numery 

blankiet6w czekowych b1tdz czekow oraz ewentualne kwoty, na jakie zostaly wystawione oraz okolicznosci 

ich utraty. 

3. Zawiadomienie telefoniczne najpMniej w nast~pnym dniu roboczym nalezy potwierdzic w fonnie 

oswiadczenia na pismie. 

§ 12 
I. Zamawiajqcy zobowi1tzuje si~ do: 

I) okreslania w dyspozycjach dotyczqcych operacji na rachunku bankowym tytulu operacj i w spos6b 

jednoznaczny i nie budzqcy w1ttpl iwosci, 

2) udzielania Bankowi ustnych i pi semnych wyjasnieIi oraz udost~pniania wymaganych dokument6w 

zwictzanych z prowadzeniem rachuni<u, 
3) niezwlocznego pisenmego powiaciamiania Banku 0 zmianie wszelkich danych stanowiqcych podstaw~ 

otwarcia i prowadzenia rachunku, a \V szczeg61nosci 0 zmianach os6b upowazni onych do dysponowania 

rachunkiem. 



§ 13 

I.Za nast~pujil.ce czynnosci zwiqzane z otwarciem i prowadzeniem rachunk6w okreSlonych w §2 

ust.1 niniejszej Umowy, Bank nie b~dzie pobieral oplat i prowizji : 

I) otwarcie i prowadzenie I rachunku biezil.cego b'IDiny, 

2) ntwarciu i prowadzeniu 28 rachunkow l'(wnocniczych do o:,spozycji gminy. 

2) otwarc ie i prowadzenie 8 rachunk6w biezqcych jeclnostek organizacyjnych Gm iny Bnbosze\vo. 

4) O[\varcie i prowadzellle 5 rachunko\v pomocl1lczychjcdno~tek organizacyjnych Gminy 8abosze\vo, 
5) otwarcie i prowadzeniu rachunk6w biezqcych i pomocniczych tworzonych w miar~ 

potrzeb, 

6) zamykanie rachunk6w biezil.cych i pomocniczych na wniosek, 

7) realizacj~ polecen przelewu na rachunki w banku obslugujqcym i do innych bank6w (przelewy 

"papierowe" i elektroniczne - wewn~trzne w banku obsrugujqcym i zewn~trzne do innych bank6w), 
9) przyjmowanie wplat got6wkowych, 

10) dokonywanie wyplat got6wkowych, 

11) wydawanie blankiet6w czekowych, 

12) udost~pnienie uslugi bankowosci elektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez 

Zamawiajil.cego umozliwiajqcej dokonywanie przelew6w elektronicznych oraz uzyskiwanie informacj i 0 

biezqcym stanie kont i obrotach w tenninie 14 dni od zawarcia umowy, 

13) szkolenie w zakresie obsrugi bankowosci elektronicznej w Urz~dzie Gminy Baboszewo, 

14) przechowywanie depozyt6w (skrytki depozytowe), 

15) wydawanie zaswiadczen i opinii bankowych na wniosek, 

16) przyjmowanie wplat got6wkowych naleznosci budzetowych na rzecz Grniny Baboszewo przezjej 

mieszkanc6w. 

2. W przypadku zobowi'lzania w ofercie 0 uruchomieniu punktu kasowego w Baboszewie wyposazonego 

w tenninal platniczy, Wykonawca dokona uruchomienia tego punktu bez koszt6w ponoszonych przez 
Zamawiaj4cego. 

3. Za pozostale czynnosci i usrugi bankowe nie wymienione w ust. 1, Bank b~dzie pobieral oplaty i prowizje 

zgodne z Taryf'lprowizji i op lat, obowiil.zujil.Cil. w Banku przedlozonil.Zamawiajil.cemu przed podpisaniem 
umowy. 

§ 14 

Zgodnie ze zlozonq ofert'!, strony ustalajq nast~pujqce warunki dodatkowe: 

I.Przyjmowanie lokat tenninowych, 7-mio dniowych, (IM)14-sto dniowych (1 M), 

jednorniesi~cznych (1M) i trzymiesi~cznych (3M) 

1) Podstawq otwarcia rachunku lokaty tenninowej jest dyspozycja Zamawiajqcego dotyczqca wniesienia 

lokaty terrninowej. 

2) Na podstawie dyspozycji Zamawiajqcego, dotyczil.cej sposobu zadysponowania kwotil.lokaty wraz z 

odsetkami po uplywie okresu umownego, lokata terminowa moze bye przedruzana do odwolania na kolejne 

takie same okresy umowne. 

3) W przypadku gdy Zamawiajqcy nie zlozy w trakcie trwania umowy rachunku tenninowego dyspozycji 

dotyczil.cej sposobu zadysponowania kwotq lokaty tenninowej wraz z odsetkami, lokata ta wraz z 

naliczonyrni odsetkami zostaje nast~pnego dnia kalendarzowego po uplywie okresu umownego, przedruzona 

na taki samjak poprzednio okres umowny. 

4) Za poczqtek okresu umownego przyjmuje s i~ dzien wniesienia lokaty w Banku. 

5) Oprocentowanie lokat tenninowych 7 -dniowych (1M) liczone b~dzie wg stawki WIBlD 1M z ostatniego 

dnia roboczego lniesiil.ca poprzedzajil.cego dzien zlozenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej 0 stalq 

w okresie obowiqzywania umowy marz~ banku wynoszqCil. - (-) ....... %. 

6) Oprocentowanie lokat terminowych 14-sto dniowych (I M) liczone b~dzie wg stawki WIBlD 1M 

Z ostatniego dnia roboczego miesiqca poprzedzajqcego dziell zlozenia lub odnowienia lakaty, skorygowanej 

o stalq W okresie obowiqzywania umowy marz~ banku wynoSZqCq - (-) ....... %. 
7) Oprocentowanie lokat j ednorniesit;cznych (I M) liczone jest wg stawki WIBlD 1M z ostatniego 

dnia roboczego miesiqca, poprzedzajqcego dziel1 zlozenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej 0 

skorygowanej 0 stalq w okresie obowiqzywania umowy marz~ banku wynoszil.cq- (-) ........ % 



8) Oprocentowanie lokat trzymiesi~cznych (3M) liczone jest wg stawki WIBlD 3M z ostatniego dnia 

roboczego miesii).ca, poprzedzaji).cego dzien zlozenia lub odnowienia lokaty, skorygowanej 0 stali). w okresie 

obowii).zywania umowy marz~ banku wynoszi).Cil. - (-) ........ % 

9) Odsetki od srodkow na lokacie nalicza si~ od dnia wniesienia lokaty do dnia poprzedzaji).cego terminjej 

7akor1czeni<1. 

2. urucl!omlel11e na \vlllOsek Zamaw iaj4.cego kredy1u odnawialnego w rachunku biezqcym na pokrycie 

przejSciowego deficytu budZetu gminy do kwoty 2 000 000,00 zl (slownie: dwa miliony zl) 

I) Zabezpieczenie kredytu stanowic b~dzie weksel in blanco wraz z deklaracji). wekslowq, wystawiony przez 

kredytobiorc~. 

2) Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR 1M powi~kszonej 0 stali). w calym okresie 

obowii).zj'Wania umowy marz~ Banku wynoszi).Cil. - (+) .... %, z zabezpieczeniem w postaci weksla in blanco 

wraz z deklaracji). wekslowi). wystawionego przez kredytobiorc~ - bez oplat. Jako podstaw~ do 

oprocentowania kredytu nalezy przyji).c WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesii).ca 

kalendarzowego. Odsetki naliczone b~di). w od ilosci dni i od kwoty rzeczywiscie uruchomionego kredytu. 

3) Z tytulu przyznanego kredytu Bank nie pobiera : 

a) prowizji lub oplaty przygotowawczej od kwoty udzielonego kredytu, 

b) prowizji lub oplaty z tytulu niewykorzystanej kwoty kredytu, 

c) prowizji administracyjnej. 

4) Kwota kredytu wymieniona w ust.2 nie wii).ze Zamawiaji).cego, 

5) Kredyt zostanie udzielony na podstawie odr~bnej umowy kredytowej zawieraji).cej 

szczegolowe warunki kredytu. 

§ 15 
Bank zobowii).zany jest do wykonywania obowii).zkow wynikaji).cych z niniejszej umowy zgodnie ze zlozoni). 

oferti). oraz obowii).zuji).cymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§ 16 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduji).cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie 

publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczellstwa pati.stwa lub bezpiecze6stwu publicznemu, 

Zamawiaj i).cy ma prawo odstiJ.Pic od umowy w tenninie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 tych 

okolicznoSciach. 

2. Zamawiaji).cemu przysluguje rowniez prawo odstiJ.Pienia od umowy, jezeli Bank nie wywii).ze si~ z 

obowii).zkow wynikaji).cych z postanowie6 niniejszej umowy lub b~dzie je realizowal w sposob niezgodny 

lub sprzeczny z postanowieniami umowy. 

3. OdstiJ.Pienie od umowy powinno nastiJ.Pic w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci I powll1no 

zawierac uzasadnienie. 

§ 17 

I. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaji). formy pisemnej. 

2.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszi). umowi). maji). zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny oraz ustawy Prawo bankowe. 

4. Wszelkie spory pow stale na tie stosowania umowy b~di). rozstrzygane polubownie. W przypadku 

braku porozumienia, wlasciwym s,\dem do rozpatrywania sporow wyniklych z realizacji tej umowy, jest 

si).d powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiaj,\cego. 

5. Umow~ sporz'\dzono w trzechjednobrzmi'\cych egzemplarzach, dwa dla Zamawiaj'\cego, jeden dla 

Banhl. 

6. Integraln,\ cz~sciq Umowy jest oferta Banhl. 

BANK ZAMAWIAJi\CY 


