
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 148861-2016 z dnia 2016-07-21 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Staszów
Przedmiotowe zamówienie, obejmuje realizację zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn: Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów i jednostek organizacyjnych
Gminy w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r....

Staszów: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Miasta i

Gminy Staszów i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.- Zespół

Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie i Przedszkole w

Smerdynie

Numer ogłoszenia: 171593 - 2016; data zamieszczenia: 03.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148861 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy

Staszów i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.- Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału

Partyzanckiego AK Jędrusie i Przedszkole w Smerdynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotowe zamówienie, obejmuje realizację zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn: Bankowa obsługa

budżetu Miasta i Gminy Staszów i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r. w zakresie budżetu Zespołu Placówek Oświatowych -

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie i Przedszkole w Smerdynie. 1. Zakres zamówienia dla jednostki organizacyjnej Gminy obejmuje: a)

otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych w PLN. b) realizację przelewów w formie elektronicznej, c) oprocentowanie środków na rachunkach

podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie, dzienna stawka WIBID 1M ustalona z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczone

oprocentowanie i współczynnika X określonego w ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec danego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym.

Współczynnik X stały w okresie obowiązywania umowy, d) realizację przelewów w formie elektronicznej lub papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę

rachunku, w czasie rzeczywistym, e) umożliwienie w przypadku awarii realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym, f) realizowanie przelewów

złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji, g) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób

trzecich na rachunki Zamawiającego, h) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu posiadacza

rachunku, i) możliwości deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez zamawiającego na pisemny wniosek

zgodnie z dokumentacją zamówienia. Najkorzystniejsza oferta: otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych jednostki organizacyjnej Gminy - 0,00zł; opłata za przelewy

zewnętrzne do innego banku - 0,00zł, oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych (wskaźnik X - 0,656).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach, ul. Sienkiewicza 33/35, 25-005 Kielce,

kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 0,00

Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00

Waluta: PLN .

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?oglosze...
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ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego

pn. Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r. Zamówienie uzupełniające

dotyczy budżetu Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie i Przedszkole w Smerdynie i obejmowałoby

m.in.: a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych w PLN. b) realizację przelewów w formie elektronicznej, c) oprocentowanie środków na

rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie, dzienna stawka WIBID 1M ustalona z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc za który

będzie naliczone oprocentowanie i współczynnika X określonego w ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec danego miesiąca tj. w ostatnim

dniu kalendarzowym. Współczynnik X stały w okresie obowiązywania umowy, d) realizację przelewów w formie elektronicznej lub papierowej na rachunki prowadzone w

banku prowadzącym obsługę rachunku, w czasie rzeczywistym, e) umożliwienie w przypadku awarii realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym,

f) realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji, g) przyjmowania wpłat

gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego, h) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do

dokonywania wypłat w imieniu posiadacza rachunku, i) możliwości deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej

opcji przez zamawiającego na pisemny wniosek. Dopuszczalność udzielenia zamówienia uzupełniającego wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek,

wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Pzp: - wykonanie zamówienia uzupełniającego powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Powszechna Kasa

Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie. - przedmiot zamówienia uzupełniającego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, - wartość zamówienia

uzupełniającego stanowi kwotę brutto 2 320 PLN i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego (50% wartości zamówienia podstawowego netto - 55 656 PLN,

słownie zł: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć 00/100), - zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia

podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, - przedmiotem zamówienia jest usługa. Udzielenie przedmiotowego zamówienia uzupełniającego

jest zasadne, gdyż zaistniały przesłanki określone w § 2 ust. 2 Umowy nr 49/BZP/44/Fn/2015 z dnia 11.12.2015 r. związane z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnych

Gminy pod nazwą: Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie i Przedszkole w Smerdynie.
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