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Baboszewo, dnia 15 kwietnia 2019 r. 

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - uslugi 
ZAPYT ANIE OFERTOWE 

Zamawiajqcy - Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawcow do zlozenia oferty na uslugC; 
bankowej obslugi budzetu Gminy Baboszewo. 

I. NAZWA I AD RES ZAMA WIAJI\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 ZAMOWlENIA: 

Bankowa obsillga budietll Gminy Baboszewo. 

Z uwag i na wa rtose za m6wienia nie przekraczajqcq wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30.000 
euro pos t~powaniejes t prowad zone bez stosowania przep isow ustawy z dnia 29 styczn ia 2004 r. Prawo 
zamowiell publicznych. 
Pot/s/mvfI prmvl1f1: art. 4 pkt 8 ww. ustawy (Oz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.). 

Zam6wienie prowadzonejest w trybie umieszczeni a zap)'tania ofertowego na stronie internetowej 

i tabl icy ogloszell Zamawiajqcego. 

OPIS PRZEDMTOTU ZAMOWIENIA: 

I.Przed miotem umowy jest usluga bankowej obslug i bud zetu Gminy Baboszewo po legajqca na: 

I) otwarciu i prowadzeniu rachunku biezqcego gminy, 

2) otwarciu i prowadzeniu rachunkow pomocni czych do dyspozycji gminy. 

3) otwarc iu i prowadzeniu 8 rachunkow bi ezqcyc h jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo, dla 

ktorych Bank b,dz ie prowadz il rachunki w ra mach uslug i bankowej obshlgi budzetu Gm iny 

Baboszewo zgod ni e z zalqczn ikiem I1r 2 do zaproszel1ia do zlozen ia oferty, 

4) otwarciu i prowadzeniu 5 rachun kow pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo , 

5) otwarci u i prowadzeniu rachunkow biezqcych i pomocniczych tworzonych w miar~ potrzeb, 

6) zamyka niu rachunkow biezqcych i pomocn iczych na wniosek, 

7) rea li zacj i po lecell przelewu na rachunki w ba nku obsl ugujqcYIll i do innych bankow (przelewy 

"papierowe" i e lektro ni czne - wewn,trzl1e w banku obslugujqcYIll i zewn, trzne do innych bankow), 

8) przyj l11 0wa ni u wplat got6wkowych, 

9) dokol1 ywaniu wyplat gotowkowych, 

10) wydawa ni e blal1k iet6w czekowych, 



II) przechowywaniu depozytow (skrytk i depozytowe), 

12) wydaw3niu zaswiadcze{l i opinii bankowych na wniosek, 

13) oprocentowaniu srodkow na rachunkach bankowych wg stawki WIBIDI M ,z ostatniego dnia 

roboczego m i es i~ca poprzedzaj~cego mi es iqc odsetkowy, skorygowa nej 0 stalq w okresie obowiqzywania 

umowy marz~ Banku, na rachunkach bankowych Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnych, 

14) przyj mowani u lokat term inowych j ed nomies i ~cznych (I M). Oprocentowanie lokat liczone b~dz ie wg 

stawki WIBID I M z ostatni ego dnia roboczego miesiqca poprzedzajqcego dzie'l zlozenia lub 

odnowien ia lokaty, skorygowanej 0 stal~ w okres ie obowi~zywania umowy marz~ Banku. 

15) przyj mowaniu lokat terminowych t rzym iesi~cznych (3M). Oprocentowanie lokat liczone b~dzie wg 

stawki WIBID3M z ostatniego dnia roboczego m ies i~ca poprzedzajqcego dzie'l zlozenia lub 

od nowienia lokaty, skorygowanej 0 s tal~ w okresie obowiqzywan ia umowy marz~ Banku. 

16) udost~pnien i u uslu gi bankowosc i elektron icznej na stanow iskach komputerowych, wskazanych przez 

Zamawiajqcego umozliwiajqcej dokonywani e przelewow e lektronicznych oraz uzyskiwan ie informacj i 

o biezqcym stanie kont i obrotach w terminie 3 dni od zawa rc ia umowy, 

17) szko leniu w zakresie obsl ugi bankowosci e lektron icznej u Zamawiajqcego oraz w innych j ednostkach 

organi zacyjnych Gminy Baboszewo, 

2. Srodki na rachunkach bankowych podlegae bydq oprocentowan iu od dnia wplywu/wplaty na rachunek 

bankowy do dnia poprzedzajqcego dzie 'l dokonan ia wyplaty. 

3. Odsetki byd ~ na liczane i dopisywane do salda rachunku na kon iec kazdego mi esiqca. 

4. W przypadku likw idacj i rachunku odsetki b~dq naliczane i stawiane do dyspozycji Zamawiajqcego w 

dniu likwidacj i. 

5. Podstawq otwarc ia rachunk6w jest pi sC l11 llu dyspozycja Z3mawiajq.cego, bez koniecznosc i zawierania 

odrybn)'ch umow 0 o twa rc ie i prowadzenie poszczego lnych rachunkow. 

6. Osobami up rawn ionymi do dysponowania srodkami zgromadzonym i na rachunkach Zleceniodawcy 

b~dq osoby wymienione w karcie wzorow podpisow. 

7. Wspolny Siownik Zamowie'l (CPV) 66110000-4 uslugi bankowe. 

III.WA RUNKI UDZIALU W POSTF;POWANJU: 

1.0 udzielenia zamowienia mog4 ubiegae s i~ Wykonawcy, ktorzy spelniajq warun ki dotyczqce: 

I) posiadania uprawnie'l do prowadzenia dzialalnosci bankowej. 

Wykonawca spelni wa runek udzial u w postypowan iu jezeli wykaze, ze pos iada uprawnienia 
do wykonywan ia dziala lnose bankowej zgodnie z ustawq z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe. 

2) posiadania placowki Banku lub punktu kasowego na terenie miej scowosci Baboszewo 
ewentualnie j ego otwarcie w terminie ad 0 I czerwca 2019 r. 

3) sytuacji ekonomiczno-finansowej bankll. 
Bank prz)'stypujqcy do postypowan ia 0 udzielenie zamowienia publicznego mus i spel niae 
nast~pujqce warunki : 
a) nie jest obj~ty programe m post~powania naprawczego, 
b) udzial kredytow zagrozonych w portfelu kredytow Banku na kon iec I kw. 2019 r. nie moze bye 
w i~kszy niz 10%, 

c) spelnia wymaga nia okreslone w dok umenc ie Komisji Nadzoru Finansowego pn. "Stanowiska 
KNF w spraw ie minim alnych wspolczynnikow kapitalowych" odnosnie minimalnego wskainika 
kapitalu Tier I o raz Iqcznego wspo lczynnika kapitalowego TRC. 



IV.SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZL OZENIA OFERTY: 

I. Ofeli a powinna bye sporzqc1zona na "Formularzu ofeliowym" Iwzor - zalqczl1ik Nr 11, podpisana przez 
osob,/y uprawnione clo wyst<; powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz<;c i ~ Wykonawcy. 

2. Do oferty na lezy zalqczye nast<;puj qce dokumenty: 
I )aktualn e uprawnienia do prowad ze ni a dzial a lnosc i bankowej zgoclnie z u staw~ z dnia 29.08.1997 r. 
Prawo bankowe (Dz.U.20 17, poz.1 876) 
2) pelnomocnictwo do podpi sania oferty w przypadku skladania ofeliy przez petnomocnika. 

3. W toku oceny ofert Zamawiajqcy moze zqda6 ocl Wykonawc6w wyjasniel; dotycz~cych tresci zlozonej 
ofeliy. 

4. Zamawiaj qcy popraw i w teksc ie oferty oczyw iste omylki pi sarski e i rachunkowe (z uwzglydnieniem 
konsekwencji rachunkowyc h dokonanych poprawek) w ob li czeniu ceny. 

V.KRYTERIUM O C ENY OFERT: 
I. Zamawiajqcy przy ocenie ofert b, dzi e si, kierowal nast,puj ~cymi kryterium 

wysokosc i oprocentowani a srodk6w na rachunkach bankowych i lokat terminowych: 
I) oprocentowanie srocl k6w na rachunkach bankowych (Os) 
2) oprocentowa nie lokat terminowych I mi es iycznych (I M) 
3) oprocentowa nie lokat term inowyc h 3 mies iycznych (3 M 

2.0procentowanie srod k6w na rachun kach bankowych b<;dzie liczone w oparc iu 0 stawk<; 
WIB ID I M z ostat niego dnia roboczego miesi'lca poprzed zaj ~cego mies iqc odsetkowy, skorygowan'l 0 

marz<; banku, wyrazone w % wg formu!y: 

oprocentowanie ~ WIBID O s % - maria banku %. 
(d la cel6w por6wnania ofert przyjmuje si<;: WIBIDI M na cl z iel; 12 kwietnia 2019 r. tj . 1,44 % 

3 . Oprocelltow3nie srodk6w zcl epollowanych na lokatach term ill owych j ednomies ittcznych 1M blfdzie 
li czone w oparciu 0 stawky WI BID 1M z ostatn iego dnia roboczego mies iqca poprzedzaj 'lcego dziel; 
zlozenia lub odnow ien ia lokaty. skorygowanq 0 marz<; banku, wyratone w % wg formuly : 
oprocclI(owanie ~ WIBID 1M % - maria balll", %. 

(dla cel6w por6wnani a ofert przyjmuje si,,: W IBID I M na dziel; 12 kw ietnia 2019 r. 9. 1,44 %.). 

4 . Oprocentowanie srodk6w zcleponowa nych na lokatach terminowych 3M Gminy Baboszewo b"dzie 
liczone W oparciu 0 stawky WIBID 3M z ostatniego dnia roboczego mies i'lca poprzedzajqcego dziel; 
zlot eni a lub odnowienia lokaty , skorygowanq 0 mart" bank u, wyrazone w % wg fo rmuly: 
oprocelltowallic ~ WIBID 3M % - maria bani", %. 

(dla ce l6w por6wnania ofert przyjmuje si,,: WIBID3M na dziel; 12 kwietnia 201 9 r. tj. 1,5 2 %.). 

8. Waga krytcrilll11 i sposob przyznawania punl<t6w: 
Oproccntowallie Srodk6w na rachuukach ballkowych i lokat terminowych - 100 % 

w tym: 

gdzie: 

I) Oprocentowani e srod k6w na rachunkach bankowych (Os): 
Znaczenie kryteri um - 50% 
Spos6b l iczelli a wg WZQ ru : 

Os ~ (Oob lOmax) x 50 
2) Oprocentowa nie loka! term inowych j ednomies iycznych (I M): 
Znaczenie kryteriulll - 30% 
Spos6b li czenia wg wzo ru : 
Lok Im-c ~ (Oob lOmax ) x 30 

3) Oprocell towallie loka! termi nowych trzymiesiyczllych (3 M): 
Zllaczenie kryterium - 20% 
Spos6b li czenia wg wzoru: 
Lok 3m-ce ~ (Oob l Omax) x 20 

Gob - oproceJ/{owo17ie olerlY badal/e) 
Omax - najwytsze oprocenlOlvanie sposr6d badanych ofert. 

9. Oferty bydq ocell ia llC W odn iesieniu clo najkorzystniejszych warlln k6w przedstawiollych przez 



Wykonawcow w zakresie kazdego kryterium. 

10. Oferta spelniajqca w najwyzszym stopn iu wyzej wymienione kryteria otrzyma 
maksyma lnq liczby 100 pu nktow. 

II. Za oferty najkorzystni ejszq uznana zostan ie o fe rta, ktora uzyska najwyzszq liczby 
punkt6w wg wzoru : 
L= Os + Lok I m-e + Lok 3 m-ee 

12. Zamaw iajqey ud ziel i zamowienia Wykonawey, ktorego oferta jest zgodn a z opisem przedmiotu 
zamowienia i uzys ka najwi,kszq liezby punktow. 

VI. TERMIN SKLADANIA OFERT 
Ofel1y nalezy skladae do dnia 30 kwietuia 2019 r. do godziny 11:00 

VIT. MIEJSCE I SPOSOB SKLADANIA OFERT: 
1.0ferty mozna skladae przesyl kq pocztOWq, kurierskq lub osobisc ie w nieprzezroczystej , zabezpieczonej 

przed 
otwarciem koperc ie w Urzydzie Gmin ie Baboszewo - KANCELARIA OGOLNA, 09-130 Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A 

Koperty naleZy opisae nastypujqCo: 
Orerta ua zadauie pod uazm): Obsillga ballkOlva b"dzelll Gminy BaboszclVo. 
Nieotwierac pl'zed duiem 30 kwietuia 2019 r. godz. 11:05". 

Na kopercie opr6cz opisujak wyzej na/ezy umie,kic naZl,vf i adres Wykonawcy. 

2. Oferty zlozone po goelz. 11 °0 zostanq zwrocone z odpowied ni q ad notacjq. 

VIII. TERMIN REALlZACJl PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
ustuga bankowej obstugi budzetu Gminy Baboszewo o bejmuje ok res ad dnia 01 czerwca 2019 r. do dnia 

31 maja 2022 r. 

IX. INNE INFORMACJE: 
1. Infol'm'lcja dot. za kazu powiqzail osobowych lub kapitalowych , 

I.W celu unikniycia konfliktu interesow zamowien ie nie moze bye udzielone podmi otom powiqzanym 
osobowo lub kapitalowo z Zamawiajqcym. 
Przez powiqza nia kapi talowe lub osobowe rOZlimie siy wzajem ne pow iqzania miydzy Za mawiaj qcym lub 
osobami upowazni onymi do zaciqgani a zobowi~z3l1 w imieniu Zamaw iajqcego iub osobami 
wykollujqcym i w imien iu Zam3wiajqcego cZYIl I10sci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcq, po legajqee w szczego lnoSci na: 
I) uezestniezeniu w sp6lcejako wspo lni k spolki eyw ilnej lub sp61ki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udz ialow lub akcji , 
3) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomocni ka, 
4) pozostawaniu w zwi'lzku malzell skim , w stosunku pokrewiellstwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewielistwa drugiego sto pnia lu b powinowactwa drugi ego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposob ienia, opieki lub kuratel i. 
Powyzsze oswiad czen ie v,Iykonawca sktada w ofercie. 

2. Orerty cz~sciowc. 
Zalllawiaj ~cy nie przewiduje Illozliwosei skladania of eli ezysc iowych. 

3. Tryb wyjasniania treSci zapytania ofertowego. 
I. W przypadku wyst~p i enia pytali do zapytan ia ofertowego Illoznaje kierowae mailem na adres: 
zp(lvgm inababoszewo.p\ i urzad@ gminababosze\vo.p l 



Osoby do kontaktu : 
An na Guzanowska - Skarbnik Gm iny, w zahesie przedmiotu zam6w ienia 
e-mail skarbnikliilgminababoszewo.pl . 
Zbigniew Suli liski - Speeja li sta ds. zam6wieli publieznyeh, w zakres ie proeedury postypowania 
o udzielenie zam6wieni a publieznego, e- mail zp@gminababoszewo.pl. 

2. Zapytanie ofertowe moze zostac zmienione przed upjywem terminu skladan ia ofert przewidzianym 
w zapytaniu ofeltowym. Zamawiaj'lcy przedluza termin skladania ofert 0 czas niezbydny do 
wprowadzenia zlll ian W ofertach, jete li jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 
3. TreSc pytan dotycz'lcych zapytania ofertowego wraz z wyjasni eniami zamawiaj qeego publ ikowana 
bydzie na stroni e internetowej Zamaw iajqeego. 

4. Ochrona danych osobowych. 
I.Zgod ni e z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 
kwietnia 20 16 r. w sprawi e ochrony os6b fi zycznyeh w zw iqzku z przetwarzaniem danyeh osobowych i 
w sprawie swobodnego przeplywu takieh danych oraz uchylen ia dyrektywy 95/46/WE (og6 lne 
rozporz'ldzen ie 0 oehronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I), dalej "RODO", infonnujy, 
i.e: 

administratorem Pani/Pana danyeh osobowych jest Gmina Saboszewo 
inspektorem oehrony danyeh osobowyeh w Inazwa zamawiajqeegol jest Pan Andrzej Rybus -

Tolloczko, 
dzialajqey na podstawie Umowy N r 117/2018 z dn ia 07 czerwca 2018 r. zawartej z Gmin,! 

Saboszewo. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bydq na podstawie 3It. 6 ust . I lit. c RODO w celu 

zw i,!zanym z postypowani em 0 ud zielen ie zam6wienia publieznego prowadzonym w trybie Wytyeznyeh 
kwalifikowalnosci- zapytanie ofeltowe w proeed ury na podstawie punktu 6.5.2; 

odbioream i danye h osobowyeh Wykonawey byd'l osoby lub podmi oty, kt6rym udostypniona 
zostan ie dokumentacja postypowania w opa reiu 01 3 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesn ia 200 1 r. 0 dostypie 
do informaej i publieznej (l.j . Dz. U. z 2016 r poz. 1764) 

dane osobowe Wykonawey bydq przeehowywane, przez okres 2 lat od dnia zakoile?eni. 
postypowania 0 udzielenie zam6wienia, a jeteli ezas trwania umowy przekraeza 4 lata, okres 
przechowywan ia obejllluje ca~y czas tnlv'ania ul11owy; 

obowiqzek poda nia przez Wykonawcy danyeh osobowyeh bezposrednio Pani/Pana dotyezqeyeh jest 
wymogiem zwi'!zanym z udzialem w postypowani u 0 udzielenie zam6wienia publieznego 0 wartosei 
poni tej 30 000 euro bez kt6 rego nie motna ud zielic za m6wi enia w przypadku wyborunajkorzystniej szej 
oferty.; 

W odniesi eni u do danye h osobowyeh Wykonawey deeyzje nie bydq podejmowane w spos6b 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Wykonawea pos iada: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostypu do danyeh osobowych Pani/Pana dotyez'leyeh; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danyeh osobowyeh ; 
• na podstawie art. 18 RO DO prawo tqdania od adm ini stratora ograniczenia przetwarzania danyeh 

osobowyeh z zastrzeten iem przypadk6w. 0 kt6ryeh mowa wart. 18 ust. 2 RODO; 
• prawo do wnies ienia skarg i do Prezesa Urzydu Oehrony Danych Osobowyeh, gdy uzna Pani/Pan , 
• przetwa rza nie danyeh osobowyeh Pani/ Pana dotyezqeyeh naru sza przepisy RODO; 

nie przysluguje Wykonawcy: 
• w zw iqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RO DO prawo do usuni ye ia danyeh osobowyeh; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RO DO; 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeeiwu , wobee przetwarzania danyeh osobowyeh, gdyt 

podstawq prawn~ przetwarzan ia Pani /Pana danyeh osobowye h jest art. 6 ust. I lit. e RODO. 

5. Udziclenie zamowienia. 
I. Za illawiaj ~cy ud zie li za m6wien ia Wykonawcy, kt6rego ofelta odpowiada wszystkim wYlllagalllolll 

ok reslonym w zaproszeniu do zlotenia oferty i zostala ocen ionajako najkorzystniej sza. 
2. In formaejy 0 wyborze oferty Zaillaw i aj~ey zamiesci na stronie internetowe 

www.bip.gmi nababoszewo.p l, na tablicy ogloszeli Urzydu Gill iny Saboszewo oraz pi seillnie poinforilluje 
wybranego Wykonawey wskazujqe term in podp isania umowy. 



6. Wal'unki oplat i pl'owizji. 
I. Bank nie bydzie pobieral op lat i prowizji za: 
I) otwarcie i prowadzenie rachunku biez~cego buMetu gminy. 
2) otwarc ie i prowadzenie rachunkow pomocni czych do dyspozycji gminy. 
3) otwarc ie i prowadzenie rach unkow biez~cychjednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo, 
4) otwarcie i prowadzenie raehunkow pOlllocniczych jednostek organi zacyj nych Gminy Baboszewo, 
5) otwarcie i prowadzenie raehunkow biezi)cych i pomocniczych tworzonych w miar" potrzeb, 
6) zalllykanie rachunkow biez~cych i pOlllocniczych na wniosek, 
7) realizacjl' polece!l przelewu na rachunki w banku obstuguj ~cym i do innych bankow (przelewy 

"papierewe" i e lektroniczne ~ wewnl'lrzne w banku obslugujqcym i zewnl'trzne do innych 
bankow), 

8) przyjlllowanie wplat gotowkowyc h, 
9) dokonywaniu wyplat gotowkowych, 
10) wydawan ie blankietow czekowych, 
II) udostl'pnienie uslugi bankowosci e lektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez 

Zamawiajqcego ulllozliwiaj~cej dokonywanie przelewow elektroni cznych oraz uzyskiwanie 
informacji 0 biezqcym stanie kant i obrotach w tenninie 14 dni ad zawarcia umowy, 

12) szko lenie w zakresie obslugi bankowosc i elektronicznej w s iedzi bie Zamawiajqcego (w Urzl'dzie 
Gllliny Baboszewo), 

13) przechowywanie depozytow (skrytki depozytowe), 
14) wydawan ie zaswiadeze!l i op inii bankowych na wniosek, 
15) przyjlllowanie od mieszka!lcow Gllliny Baboszewo wplat gotowkowyeh z !ytulu naleznoSci 

budzetowyeh na rzeez Gllliny Baboszewo i jejjednostek organizacyj nych. 
2. Oprocentowanie lokat zgodnie z Ofe!1q Wykonawcy. 

7. Uniewaznienie postypowania. 
Zam3wiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postypowania bez podania przyczyn. 

8. Zalacznild: 
I. Formularz oferty - zal. nr I 
2. Opis przedmiotu zamowienia - za-i<:Jczn ik nr 2 

I) Wykazjednostek organizacyjnyeh Gllliny Baboszewo- zaI. nr 2.1. 
3. Wzor ulllowy - zal . nr 3 

mgr j 


