
 
ZP/1/2008        Głuszyca, 2008-02-26 
 
 
 
   ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  
 
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ZP/1/2008: „Wybór banku do 
bankowej obsługi budŜetu Gminy Głuszyca, prowadzenia rachunków bankowych oraz 
przeprowadzania bankowych rozliczeń pienięŜnych” 

 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
 
Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Głuszycy 

     ul. Grunwaldzka 10, 58-340  Głuszyca 
 
    Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta ma najniŜszą cenę z ofert niepodlegających odrzuceniu. 

      
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 
podpisania umowy w terminie do dnia 2008-03-05  
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 
 

W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty 
 

Lp. Nazwa Adres Cena  Uwagi 
  

1 Bank Spółdzielczy w 
Świdnicy 

ul. Długa 9,  
58-100 Świdnica 

Koszt opłat za jeden rachunek 
jak w ofercie 
Oprocentowanie: 
- rachunku bieŜącego 0,20% 
- lokat jednodniowych 1,20% 
- weekendowych  1,20% 
Odsetki od kredytu w rachunku 
bieŜącym 8,68% 

 

2 Bank Zachodni WBK 
S.A. 1 Oddział w 
Głuszycy 

     ul.Grunwaldzka 10  
558-340  Głuszyca 

Koszt opłat za jeden rachunek 
jak w ofercie 
Oprocentowanie: 
- rachunku bieŜącego 2,24% 
- lokat jednodniowych 3,59% 
-weekendowych 3,62 % 
Odsetki od kredytu w rachunku 
BieŜącym 5,94 % 

 

 



2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu  została odrzucona oferta: 
 
Nr 1    - Bank Spółdzielczy w Świdnicy 
 ul. Długa 9, 58-100 Świdnica 
 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  
Punkt 10 siwz - zawartość oferty,  oferta winna zawierać projekt umowy (projekt umowy 
musi być zgodny z warunkami określonymi w siwz i ze złoŜona oferta oraz winien być 
sporządzony zgodnie z art.54 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe), 
punkt 15 siwz – opakowanie i oznakowanie oferty, składane ofert powinny być podwójnie 
opakowane. 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.  
 
Środki ochrony prawnej 
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział 
VI "Środki ochrony prawnej". 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
moŜna wnieść protest do zamawiającego 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
 
 
  Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do współpracy przy 
realizacji kolejnych zadań. 
 
 
        Burmistrz Miasta Głuszyca 
 
        Wojciech Durak 


