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Smołdzino, dn. 5 września 2012 r.

Wykonawcy
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
pn. obsługa bankowa budżetu Gminy Smołdzino oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę dot. obsługa bankowa budżetu
Gminy Smołdzino oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, Gmina Smołdzino
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art.
92 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli oferty, iż w niniejszym przetargu zgodnie normą prawną zawartą w art. 91 ust.1 w związku
z treścią art. 2 pkt 5 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę:
Wykonawca – Bank Spółdzielczy w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 38, 76-200 Ustka
W uzasadnieniu niniejszego wyboru należy wskazać, iż wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą
spełniającą wszystkie wymogi SIWZ i przedstawia najniższą cenę, która była jedynym kryterium
wyboru oferty najkorzystniejszej.
Cena brutto (za cały okres obowiązywania umowy): 30 114,00 zł
w tym miesięczna opłata ryczałtowa brutto: 501,90 zł
a) współczynnik do obliczenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy
Smołdzino-marża Banku 0,9%
b) współczynnik do obliczenia oprocentowania środków na wszystkich rachunkach objętych
zamówieniem: 50%
Przyznana ilość punktów: 100,00 pkt
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym przetargu w terminie do składania ofert
złożono 1ofertę.
Przewidywany termin podpisania umowy: 17.09.2012-21.09.2012 r.
W toku badania i oceny wykluczono i odrzucono ofert: 0
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