UCHWAŁA Nr XVI/91/2004
Rady Gminy Frysztak
z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie wszczęcia postępowania na wybór banku do prowadzenia obsługi budżetu Gminy
Frysztak.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 134 ust.l ustawy z
dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 póz. 148 z
późniejszymi zmianami), i art. 13, pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach
publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz.664 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§!
1. Wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu
gminy Frysztak i jej jednostek organizacyjnych.
2. Obsługa bankowa budżetu Gminy obejmuje:
1)

rachunek bieżący budżetu Gminy we Frysztaku,

2)

rachunek środków funduszy pomocowych,

3)

rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy we Frysztaku,

4)

rachunek sum depozytowych

5)

rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

6)

rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku,

7)

rachunki Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku,

8)

rachunki Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku,

9)

rachunki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku

10)

rachunki Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół we Frysztaku,

11)

rachunki Szkół Podstawowych gminy Frysztak,

12)

rachunki Gimnazjum Publicznego we Frysztaku

13)

rachunki Zespołów Szkół gminy Frysztak,

14) rachunki Przedszkoli Publicznych gminy Frysztak,
15)

rachunki Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

3. W ramach obsługi bankowej oferent powinien zapewnić:
1) prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w złotych,
2) prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na
gromadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie
rozliczeń pieniężnych,
3) możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych,
4) wydawanie poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów,

5)
6)
7)
8)
9)

realizowanie czeków bezgotówkowych i czeków rozrachunkowych,
zakładanie lokat terminowych,
założenie i prowadzenie rachunków - bez opłat,
gotowość doradztwa finansowego,
przyjęcie warunku, że zmiany oprocentowania rachunku każdorazowo będą wymagać
negocjacji z Zamawiającym i jego zgody na zmianę,
10) przyjęcie warunku, że czas transferu środków finansowych będzie odbywać się w systemie
ELIKSIR, w ciągu jednego dnia,
11) korzystanie z wpływów bieżących
12) dokonywanie przelewów w obrocie banku bez opłat
13) pobieranie gotówki bez opłat
§2

1. Postanawia się udzielić zamówienia publicznego na wybór banku do obsługi bankowej w
oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości do 30.000 EURO.
2. Ustalić następujące kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:
1)

koszt przelewu do innego banku

-

40 %

2)

koszt przelewu elektronicznego

-

20%

3)

oprocentowanie środków na rachunku

-

40 %

3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,
3) posiadają siedzibę, lub jednostkę organizacyjną zdolną do przeprowadzenia bankowej
obsługi budżetu w pełnym wymiarze wymaganym przez Zamawiającego (łącznie z obsługą
kasową) na terenie miejscowości Frysztak, a także Ci, którzy przedstawią nieodwołalne
zobowiązanie do utworzenia takiej jednostki od dnia podpisania umowy.
4) czas pracy podmiotu obsługującego nie może być krótszy od godzin
obsługiwanych

pracy jednostek

(Wymagania wyszczególnione w ust.3 pkt. 3 wynikają z charakteru usług realizowanych w
ramach zamówienia.)
§3
Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1) Pan Tomasz Garncarski - Przewodniczący Komisji
2) Pan Grzegorz Banaś - Sekretarz komisji,
3) Pani Halina Garncarska - Członek komisji
do przeprowadzenia postępowania, dokonania oceny ofert i przedłożenia propozycji wyboru
najkorzystniejszej oferty Radzie Gminy we Frysztaku.
§4
Wyznaczyć spośród radnych Rady Gminy Frysztak dwóch przedstawicieli w osobach:
1) mgr Krzysztof Winiarski
2) Zbigniew Dykas
którzy w Komisji Przetargowej pełnili będą rolę doradców .

§5
Wykonanie uchwały zleca się powołanej Komisji Przetargowej, a nadzór Wójtowi Gminy Frysztak.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

