
          
 

 

U C H W A Ł A  Nr XI/78/2003 
 

RADY MIASTA SKARŻYSKA- KAMIENNEJ  

  

z dnia 22 grudnia  2003 roku 

 

 

w sprawie : wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna  

 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym  / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. oraz zmiany             

z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,         

Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ , w związku z art. 134 ust. 1 ustawy 

z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. Nr 

15 poz. 148 z 2003 r. oraz zmiany Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 

poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851/ 

 

Rada Miasta  Skarżyska-Kamiennej   u c h w a l a  co następuje: 

 

                                        § 1.  

 

Do bankowej obsługi budżetu Gminy Skarżyska-Kamiennej wybiera się 

Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. I Oddział Centrum Kielce        

ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce wyłoniony w drodze przetargu w dniu             

9 grudnia 2003 roku przez Komisję Przetargową w trybie określonym                  

w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych . 

 

§ 2.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska- Kamiennej. 

 

§ 3.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Miasta  

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

  Realizując uchwałę Nr V/25/2003 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 

26.06.2003 r. w sprawie postępowania na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy 

Skarżysko – Kamienna  Prezydent Miasta zarządzeniem Nr 183/2003 powołał komisję 

przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 euro 

na „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Skarżysko – Kamienna oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych”.  Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie 

Zamówień Publicznych Nr 171 z dnia 17.11.2003 r. poz. 73848.  Termin składania ofert 

został skrócony do trzech tygodni z uwagi na konieczność zawarcia umowy  i rozpoczęcie 

prowadzenia obsługi bankowej od dnia 1 stycznia 2004 r. tj. od początku roku budżetowego 

2004 r. i  wyznaczony został na dzień 9.12.2003 r. do godz. 9.45. W ww. terminie wpłynęły 3 

oferty , prawidłowo oznaczone złożone przez: 

Oferta Nr 1  

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie 

Oferta Nr 2 Bank  PKO BP S.A.       

I O/Centrum  Kielce 

Oferta Nr 3  

Bank Przemysłowo – Handlowy PBK SA 

Centrum Korporacyjne Kielce 

 

 Po terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych z dalszego 

postępowania przetargowego została wykluczona oferta nr 3 . Powyższe spowodowane było 

tym, iż oferta nie spełniała wymagań ustawy o zamówieniach publicznych i Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia , gdyż przedłożone przez oferenta dokumenty były 

nieaktualne tj. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – winien  być wystawiony nie 

wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast 

zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u – wystawione nie wcześniej niż sześć 

tygodni przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe oferty  na podstawie kryteriów: 

cena – 60 % ; oprocentowanie – 40 % zostały sklasyfikowane w następujący sposób: 

Oferta Nr 1 uzyskała 83,5865 pkt. 

Oferta Nr 2 uzyskała 97,0293 pkt. 

Przetarg na obsługę bankową wygrał  Bank PKO BP S.A. I O/Centrum Kielce ul. 

Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce posiadający Oddział w Skarżysku – Kamiennej przy ul. 

Sikorskiego 20. Należy nadmienić, że prognozowany koszt obsługi bankowej na 



warunkach określonych w ofercie PKO BP SA będzie znacznie niższy od dotychczas 

ponoszonych kosztów obsługi bankowej. 

 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe koszty ponoszone na obsługę bankową w tym przypadku 

będą one znikome, gdyż za czynności bankowe tj. realizacja przelewów do banku 

obsługującego i innych banków, prowizje za wpłaty i wypłaty  , opłata za korzystanie z 

systemu elektronicznej obsługi wynoszą 0 zł. 

 

 

 

 

 

 


