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        Bieruń, dnia 28 października 2021 r. 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: 

„Kompleksowa obsługa bankowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” 

nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. 

 

 

Zamawiającym jest: Gmina Bieruń - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Siedziba: 43 – 155 Bieruń, ul. Jagiełły 1  

Telefon: (32) 216 - 21 - 76, fax. wew. 203 

NIP: 6461015103, REGON: 271141510  

Godziny urzędowania: pon. 7.30 – 17.00, wt., śr., czw. 7. 30 - 15.30, pt. 7.30 - 14.00.  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa obejmująca: 

1. Zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych w PLN,  

2. Możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych, 

3. Dostarczenie, instalacja i aktualizacja w siedzibie Zamawiającego oprogramowania związanego 

z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników  

(2 stanowiska), 

4. Realizacja poleceń przelewu w formie elektronicznej, 

5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego, 

6. Realizowanie wypłat gotówkowych, 

7. Udostępnianie Zamawiającemu wyciągów bankowych oraz historii zapisów księgowych za 

pośrednictwem usług bankowości elektronicznej, 

8. Automatyczne przekazywanie na rachunki bankowe, na koniec roku odsetek od 

zgromadzonych środków. 

 

II. Wymagania wobec wykonawcy i istotne postanowienia umowy: 

1. Wykonawca będzie posiadał filię, oddział, placówkę lub punkt kasowy na terenie miasta 

Bierunia przez cały okres trwania umowy, 

2. Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji: 

 za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, 

 za korzystanie z systemu elektronicznej obsługi bankowej, 

 za realizacje przelewów w formie papierowej, w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie 

przelewów w formie elektronicznej, 

 od wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego, 

 za zmianę karty wzorów podpisów, 

 za sporządzanie i przesłanie elektronicznych wyciągów bankowych dla poszczególnych 

rachunków z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy, 

 za sporządzenie potwierdzenia sald na koniec roku, 
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3. Wykonawca zapewni realizację przelewów w formie elektronicznej złożonych do godz. 15.00 

w tym samym dniu, 

4. Wykonawca zapewni realizację przelewów złożonych w formie papierowej do godz. 15.00  

w tym samym dniu, 

5. Wykonawca udostępni Zamawiającemu środki do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na 

jego rachunek bankowy bez stosowania prowizji, 

6. Wykonawca dokona zerowania rachunków bieżących i pomocniczych polegającego na 

przekazaniu z dniem 31 grudnia środków pozostających na rachunkach na inne rachunki 

bankowe, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, 

7. Wykonawca zapewni miesięczne naliczanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 

bankowym Zamawiającego w ostatnim dniu danego miesiąca, 

8. Wykonawca bezpłatnie dostarczy, zainstaluje i będzie aktualizował w siedzibie Zamawiającego 

oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej. Dopuszcza się rozwiązanie 

on-line przez przeglądarkę WWW bądź dedykowaną aplikację, 

9. Wykonawca dokona kompleksowego bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie 

obsługi systemu (w siedzibie Zamawiającego), 

10. Wykonawca dokona instalacji oprogramowania, przeszkolenia pracowników i otwarcia 

rachunków bankowych w sposób umożliwiający właściwe ich funkcjonowanie od dnia 

01.01.2022 r., 

11. Wykonawca zapewni codzienne generowanie w formie dokumentu wyciągów bankowych oraz 

historii zapisów księgowych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w dniu 

następnym do godziny 9.00, 

12. Wykonawca będzie wydawał zaświadczenia i opinie na żądanie Zamawiającego oraz dokona 

innych czynności bankowych, np. zmiany karty wzorów podpisów itp., 

13. Wykonawca wyznaczy osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty 

operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji, 

14. Wykonawca umożliwi wykonanie przelewów w formie papierowej, zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego, w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie 

elektronicznej,  

15. Umowa może być wypowiedziana przez zamawiającego w terminie jednego miesiąca,  

w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jej realizacji. 

 

III. Wymagania systemowe:  

1. Współpraca z systemem Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows11, 

2. Dostęp do usług przez 24 godz. w każdym dniu roboczym, 

3. Dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, 

4. Funkcja zaczytywania przelewów przygotowanych w systemie zewnętrznym,  

5. Praca grupowa z wykorzystaniem podziału uprawnień wprowadzanie/zatwierdzanie 

przelewów w ustalonym i zatwierdzonym formacie. O zmianie formatu przelewu Zamawiający 

musi zostać powiadomiony minimum 2 miesiące wcześniej, 

6. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, funkcja bezpiecznej transmisji 

przez sieć Internet, 

7. Uwierzytelnienie użytkownika poprzez wpisanie identyfikatora (nazwy użytkownika) wraz  

z hasłem, 

8. Dopuszczalne metody autoryzacji zleceń: listy haseł jednorazowych (TAN), certyfikaty cyfrowe, 
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9. System powinien umożliwiać uzyskanie bieżącej informacji o stanie rachunków bankowych 

oraz bieżącego odbioru wyciągów bankowych z rachunków na każdym stanowisku,  

w ustalonym i zatwierdzonym formacie. O zmianie formatu wyciągu Zamawiający musi zostać 

powiadomiony minimum 2 miesiące wcześniej, 

10. Informacja o dacie operacji, 

11. Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, 

12. Wykonywania analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich 

drukowania, 

13. Zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych  

z bezpieczeństwem pracy, tj. jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania 

się do systemu, dodatkowego uwierzytelniania użytkownika i sprawdzenie jego uprawnień 

przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transakcji danych, automatycznej blokady 

konta użytkownika po trzykrotnych próbach dostępu z błędnie podanym hasłem, 

14. Instalowanie wersji aktualizacyjnych w okresie trwania umowy, 

15. W przypadku awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu ich 

usunięcia, 

16. Świadczenie innych standardowych usług oferowanych przez Bank. 

IV. Istotne informacje o Zamawiającym (dane za 2020 rok) mogące mieć wpływ na przedstawioną 

ofertę: 

1. Wpływy na rachunki bankowe w łącznej kwocie 32 435 411 zł, 

2. Dokonano 567 wypłat gotówkowych na łączną kwotę 239 618 zł, 

3. Wykonano ok 38 700 przelewów elektronicznych, 

4. Wydatkowano z rachunków bankowych łączną kwotę 32 437 067 zł, 

5. Średnia miesięczna kwota środków na rachunkach bankowych 85 000 zł, 

6. Ilość posiadanych rachunków bankowych – 5, 

7. Powyższe dane są danymi szacunkowymi, określonymi na podstawie roku 2020, 

przedstawionymi w celu opisu przedmiotu zamówienia oraz obliczania ceny oferty. W okresie 

trwania umowy mogą się zmieniać w zależności od potrzeb Zamawiającego, a bank nie naliczy 

dodatkowych opłat.  

 

V. Termin realizacji umowy  

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych 

warunków:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

określone w art. 57 i art. 112 – Ustawa Prawo zamówień publicznych:   

 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.: Wykonawca posiada 

zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług 

objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe, 
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 Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

 Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,  

 Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.    

2. Ocena wykazania spełnienia warunków wymienionych w ust. 1 dokonana zostanie w oparciu  

o informacje zawarte w oświadczeniach oraz dokumentach złożonych przez Wykonawcę  

w ofercie. 

VII. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia, jakie składają Wykonawcy w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

1. Podpisany formularz ofertowy.  

2. Oświadczenie (wzór – załącznik nr 1). 

3. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 2) 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania  

w obrocie prawnym.  

5. Kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego do wykonywania czynności bankowych, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem.  

6. Wzór umowy wraz z warunkami zawartymi w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej. 

VIII. Sposób obliczania ceny – miesięcznego całkowitego kosztu obsługi 

1. Wykonawca określi cenę – miesięcznego całkowitego kosztu obsługi uwzględniającego 

wymagania wymienione w formularzu ofertowym.   

2. Ostateczna cena oferty – miesięczny całkowity koszt obsługi, powinna być liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Miesięczny całkowity koszt obsługi musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotowego zamówienia.   

4. Cena – miesięczny całkowity koszt obsługi, określona przez Wykonawcę za świadczoną usługę 

jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom w okresie jej 

trwania.  

5. Oferta wykonawcy musi być sporządzona w oparciu o niniejsze zaproszenie.  

IX. Opis kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie dokonywał oceny najkorzystniejszej oferty cenowej – 

miesięcznego kosztu obsługi bankowej. 

1. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według 

następującego wzoru:  

  Wartość brutto najtańszej oferty  

     Miesięczny koszt obsługi  = -----------------------------------------  x  100 pkt   

  Wartość badanej oferty brutto  

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena – miesięczny koszt obsługi będzie 

najniższy.  

3. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie – miesięcznym koszcie obsługi, Zamawiający 

wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych.  

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane   

w złożonych ofertach. 

X. Forma, miejsce i termin złożenia propozycji cenowej 

1. Propozycję cenową należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim (czytelną i trwałą 

techniką). 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2021 r. o godz. 12.00.  

3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego (I piętro - sekretariat). 

4. W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby 

Zamawiającego. 

5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz 

napis: oferta na realizację zadania pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bieruniu”. 

6. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 

Wykonawcy nie otwartą. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed 

terminem upływu do jej składania. 

XI. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej: 

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 22.11.2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie 

zamawiającego, pokój nr C 108. 

 

XII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

1. Piotr Ćwiękała – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

2. Anna Wróbel – Główny Księgowy 

 

XIII. Udzielenie zamówienia 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje na stronie 

internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru. 

 

XIV. Informacje dotyczące zawierania umowy 

1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć podpisaną umowę do siedziby Zamawiającego.   

2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.  

3. Jeżeli podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę następną w kolejności pod względem ceny. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy: 

 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
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 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

5. W przypadku, gdy założone środki finansowe okażą się niewystarczające, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny. 

6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty  

o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia  

w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

XV. Informacje dodatkowe 

1. Wszystkie przedstawione informacje przeznaczone są wyłącznie do przygotowania propozycji 

cenowej. 

2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem propozycji cenowej ponosi 

Wykonawca. 

3. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w polskich 

złotych (PLN). 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Piotr Ćwiękała 
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Załącznik Nr 1 

…………………………………………………………………….. 
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

Składając ofertę na: „Kompleksową obsługę bankową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Bieruniu” w imieniu: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

oświadczamy że /spełniamy – nie spełniamy/* warunki udziału w postępowaniu określone  
w Prawie zamówień publicznych w ten sposób, że:  

1. /Posiadamy – nie posiadamy/* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności; 

2. /Posiadamy – nie posiadamy/* niezbędną wiedzę i doświadczenie; 
3. /Dysponujemy – nie dysponujemy/* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej /zapewniającej – nie zapewniającej/* 

wykonanie zamówienia. 
 

 
 
…………………………………      ……………………………………………………… 
     (miejscowość i data)       Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  

       do występowania w imieniu Wykonawcy 

                                                   

 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 
 
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 
tel. ...............................................................,  
fax. ......................................,  
e-mail .................................. 
NIP ………………………………………………… 
REGON ……………………………..…………… 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na „Kompleksową obsługę bankową 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu”, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając,  

że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej. 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zaproszeniem do złożenia propozycji  
za łączną kwotę: 

cena brutto: ……………………………..zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….……………………………złotych). 
 
Cena oferty to suma wartości wszystkich jej elementów (zawierająca wszystkie koszty niezbędne do 
wykonania zamówienia) stanowiąca miesięczny koszt obsługi. 

2 . Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. 
3.  Oświadczamy, że: 

 Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz 
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić 
wymienione w zapytaniu ofertowym wymagania i żądania Zamawiającego. 

 W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy z uwzględnieniem 
zaproponowanych danych ofertowych  w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony. 

 Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO. 

 
 
 
 
…………………………………      ……………………………………………………… 
     (miejscowość i data)        Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  

        do występowania w imieniu Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, Dyrektor MOPS w Bieruniu informuje, że:  

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Bieruniu, z siedzibą w Bieruniu 43-155, ul Wł. Jagiełły 1., tel. 32 216 21 76. 

II. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, e  mail: iod@mops.bierun.pl. 

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b i c RODO w celu  

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego 

rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej 

realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

i jego archiwizacji, w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych i ustawy z dnia 27.08.2009 r. 

o finansach publicznych. 

IV. Pani/Pana dane osobowe będą tylko udostępnione osobom upoważnionym do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez 

Administratora. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Administratora. 

V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do 

realizacji celu, w którym dane te są przetwarzane a następnie do celów archiwalnych  

w interesie publicznym. 

VI. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, 

ograniczenia przetwarzania danych.  

VII. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

VIII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

IX.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepis prawa.  

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy. 

 

 

……………………………………………………… 
        /data i podpis wykonawcy / 

 

 

http://pomoc3.inforlex.pl/dok/tresc,E0L.2016.119.0000010,ROZPORZADZENIE-PARLAMENTU-EUROPEJSKIEGO-I-RADY-UE-2016-679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu.html
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