15.12.2020

Ogłoszenie nr 510543878-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.
Urząd Miejski w Policach: Wybór banku do prowadzenia obsługi bankowej Gminy Police i jej
jednostek organizacyjnych w 2021 roku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Gmina Police z siedzibą ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, NIP 851-10-00-695, REGON
811685390, Burmistrz Polic - Władysław Diakun, e-mail: sekretariat@ug.police.p1; Osoby do
kontaktów: Janusz Zagórski e-mail: skarbnik@ug.police.pl tel. +48 (91) 4311 840, Małgorzata
Wawrejko-Tomanek e-mail: mwawrejko@ug.police.pl tel. +48 (91) 4311 843
Miejski Ośrodek Kultury w Policach, ul. Siedlecka la, 72-010 Police, NIP 851-11-65-864,
REGON: 000659058, Dyrektor - Anna Ryl, e-mail: mok@mokpolice.pl, tel.: +48 (91) 312-1055, fax: +48 (91) 312-76-65
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, ul. Wojska Polskiego 15, 72-010 Police,
NIP 851-20-87-847, REGON: 000287007, Dyrektor - Wioletta Kołodziejczyk, e-mail:
wkolodziejczyk@police.pl, tel.: +48 (91) 317-57-76 fax: +48 (91) 317-57-76 wewn. 20
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 81168539000000, ul. ul. Stefana
Batorego 3, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 311 830, e-mail
sekretariat@ug.police.pl, faks 914 311 832.
Adres strony internetowej (url): http://www.police.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych Zamawiających.
Zamawiającym, który zawarł umowę, jest Gmina Police.
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór banku do prowadzenia obsługi bankowej Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych w
2021 roku
Numer referencyjnyUeidi dotyczy):
FN.271.4.2020.MWT
11.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest prowadzenie obsługi bankowej Gminy Police i jej
jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe
niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie danego roku budżetowego, w okresie od
dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. Opis przedmiotu zamówienia wraz z
aktualnym na dzień 25 listopada 2020 r. Wykazem jednostek organizacyjnych Gminy Police,
znajduje się w CZĘŚCI 2. pkt 1. WZ.
11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
11.5) Główny Kod CPV: 66100000-1
Dodatkowe kody CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV:1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 90000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: O
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: O
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
O
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O
IV.5)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
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Nazwa wykonawcy: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 53/57
Kod pocztowy: 00-950
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 90000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 90000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 90000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. I pkt 3
ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wybór ww. trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynika z faktu, iż w
uprzednio przeprowadzonych dwóch postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego, tj.
z dnia 19.10.2020 r. i z dnia 02.11.2020 r. oraz postępowania z dnia 18.11.2020 r.
przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn.
zm.), nie zostały złożone żadne oferty, a czas pozostający do końca roku uniemożliwia
zachowanie terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, natomiast
istnieje konieczność wykonania zamówienia.
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