POWIATOWY

URZĄD PRACY

ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin,
V 95 755 2336, 95 755 3644, 95 755 9311
www.pupsulecin.pl

e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl

Sulęcin, dn. 07.12.2015 r.
Znak: FK-073-1/BD/15

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz Zarządzenia Nr 10/2010 oraz Zarządzenia Nr 1112014 z dnia 5.08.2014r.
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie z dnia w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Sulęcinie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości w złotych netto kwoty 30 OOOeuro.
I. Zamawiający:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
ul. Lipowa 18b
69-200 Sulęcin
TELEFON: 095 755 23 36 FAKS: 095 7555 36 44
e-mail: sekretariat@pupsulecin NIP: 596-148-69-92
II. Przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usługi w zakresie:
Obsługa Bankowa Rachunku Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie
w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
1. Przedmiotem zamówienia na zadanie pn. „Obsługa bankowa rachunku Funduszu Pracy" jest otwarcie
i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i rachunków pomocniczych Funduszu Pracy
w złotych oraz wykonywanie usług bankowych w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych dla
klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie.
2. Zamówienie obejmować będzie:
a) otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego Funduszu Pracy,
b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych,
c) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy
w zależności od potrzeb,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego i bezrobotnych,
e) realizację poleceń przelewów w wersji papierowej na rachunki prowadzone w banku
obsługującym,
f) realizację poleceń przelewów w wersji papierowej na rachunki w innych bankach,
g) potwierdzenie stanu sald rachunków na każdy dzień w którym przeprowadzono operacje
bankowe (tj. codziennym sporządzaniu WB),
h) udostępnienie usługi bankowości elektronicznej - obsługa rachunku za pośrednictwem
elektronicznych kanałów dostępu (serwis internetowy, serwis telefoniczny),
i) możliwość importu przelewów w formacie plików: netbank, elixirO, elixir - umożliwiający
automatyczne wprowadzenie do systemu min. kilkunastu przelewów jednorazowo oraz ich
realizację,
j) wypłatę kasową świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób
określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn.zm.).

3. Inne istotne warunki:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił w okresie obowiązywania
umowy
możliwość
dokonywania na terenie miasta - Sulęcin wypłat
gotówkowych dla osób nie posiadających
rachunku bankowego. Wypłaty świadczeń pieniężnych dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w
Sulęcinie,
winny być wykonywane
w dni robocze w danym miesiącu, ustalone przez
Zamawiającego w godz. 8:30-16:00.
b) Obsługa rachunków bankowych będzie dotyczyła rozliczeń pieniężnych w zakresie wypłaty
świadczeń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy, przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie. W oparciu o dane z 2015r.

c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)

Zamawiający szacuje, że:
- średniomiesięczna liczba przelewów na rachunki bankowe będzie na poziomie około 360 szt., na
wartość około 588 800,00 zł,
- średniomiesięczna wysokość wypłat gotówkowych z tytułu zasiłków dla bezrobotnych
i innych świadczeń wyniesie około 56 279,00 zł, - ilość osób około 97.
Wysokość opłat liczona od łącznej kwoty wypłaconych gotówkowo i bezgotówkowo w danym
miesiącu świadczeń pieniężnych nie może przekroczyć wysokości 0,8% wypłaconych kwot.
(Wysokość kosztów obsługi
wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych
uprawnionych osób przez banki i inne instytucje określają przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 7 października 201 lr. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. Nr 221, poz. 1317 z póżn. zmianami).
Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych, przy czym te wpłaty realizowane będą w formie
otwartej.
Bezpłatną realizację przelewów przekazywanych w formie elektronicznej.
Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od
środków na rachunkach powinno następować miesięcznie.
Przeksięgowanie każdego ostatniego dnia miesiąca skapitalizowanych odsetek bankowych
z rachunków pomocniczych na rachunek zgodnie z dyspozycjami zawartymi w umowie.
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów
będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.
Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie
świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej:
Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące
kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji
prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi
może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających
z funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie. W przypadku awarii
uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi w cenie
przelewów elektronicznych wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami
Zamawiającego.

4. Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowy na:
a) prowadzenie rachunków bankowych - bieżącego i pomocniczych,
b) usługi systemu bankowości internetowej.
III. Termin realizacji zamówienia - od 01.01.2016r. do 31.12.2018 r.

IV. Kryterium ocen ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1. Cena oferty - 90 %
C- ilość punktów przyznana danemu wykonawcy obliczona wg wzoru:
C = Cena najniższa (najkorzystniejszat/Cena badanej oferty x 1OOx 90%
2. Oprocentowanie rachunków bankowych - 10%
O - ilość punktów przyznana danemu Wykonawcy obliczona wg wzoru
O = Oprocentowanie środków badanej oferty/najwyższe zaproponowane oprocentowanie
x JOOx 10%

V. Inne istotne warunki

zamówienia

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy - Prawo bankowe, lub są utworzone na
podstawie przepisów art. 14 ust. 1 w/w ustawy.

2.

Wykonawca/Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim wg wzoru Formularza Ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.

Do Formularza Ofertowego Wykonawca/Oferent musi dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
b) potwierdzenie uprawnień do wykonywania działalności bankowej.

VI. Sposób przygotowania oferty
1.
2.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT- jeżeli
występuje.
Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć/przesłać w zapieczętowanej kopercie opatrzonej
danymi teleadresowymi Oferenta z dopiskiem

3.

„Oferta na wykonanie obsługi bankowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Sulęcinie".

4.

5.

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków
w terminie nie później niż 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

zamówienia

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Bożena Dudarz, tel. 95 755 23 36 wew.
29.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na ww. adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie,
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
2. Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr .16.
VIII.

Ogłoszenie wyboru Wykonawcy

Wynik wyboru oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej urzędu: www.pupsuJecin.pJ, a wybrany
Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.
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