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Kędzierzyn-Koźle, 16-09-2019 roku 
CUW.26.85.2019.MK 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zaprasza  
do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 
określonej w art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 roku,  
poz. 1986 z późn. zm.) na:  
 

Świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej budżetu Zamawiającego (PCUW) 
i jednostek obsługiwanych w latach 2019÷2021.  

 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PRZEPROWADZAJĄCEGO POSTĘPOWANIE:  

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu  
ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  
Tel. 77 4723880 
Adres strony internetowej: 
www.bip.cuwkk.pl  

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone jest W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, którego wartość nie przekracza 
równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 
roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) z zachowaniem procedur wewnętrznych CUW. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Bieżącą obsługę bankową w tym: 
a) otwarcie i prowadzenie nieoprocentowanego rachunku podstawowego w złotych polskich dla Zamawiającego 

(PCUW) oraz jednostek obsługiwanych; 
b) otwarcie i prowadzenie innych rachunków dla Zamawiającego (PCUW) i jednostek obsługiwanych zgodnie 

z dyspozycjami wydanymi przez PCUW, m.in. takich jak: rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów 
współfinansowanych środkami UE, wydzielone rachunki dochodów + VAT, wydzielone rachunki wydatków + 
VAT, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki kaucji i depozytów, i innych wynikających 
z przepisów prawa; 

c) otwarcie wspólnego rachunku VAT do rachunków ZFŚS oraz rachunków depozytów dla wszystkich jednostek; 
d) umożliwienie Zamawiającemu (PCUW) podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz 

jednostek obsługiwanych wskazanych przez Zamawiającego (PCUW); 
e) otwarcie rachunków bankowych dla Zamawiającego (PCUW) i jednostek obsługiwanych ma nastąpić w terminie 

umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego (PCUW) (w tym 
jednostek obsługiwanych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniu 
15 października 2019 r.; 

f) otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych 
od dnia złożenia przez Zamawiającego (PCUW) wniosku o otwarcie rachunku bankowego; składanie wniosków 
o otwarcie nowych rachunków bankowych odbywać się będzie za pośrednictwem systemu bankowości 
elektronicznej; dodanie nowego użytkownika bankowości elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem 
wniosku wypełnionego i wysłanego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej; 

g) realizację poleceń przelewu drogą elektroniczną i papierowych; 
h) przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego (PCUW) i dokonywanie 

wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione; 
i) świadczenie usług bankowości elektronicznej; 
j) bezpłatną obsługę kasową na warunkach wynikających z SIWZ we wszystkich oddziałach, filiach i punktach 

kasowych banku Wykonawcy. 
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2. Pozostałe usługi bankowe: 
a) nieodpłatne wydawanie na wniosek Zamawiającego (PCUW) opinii o wywiązywaniu się Zamawiającego (PCUW) 

z obowiązków wobec banku, oraz innych zaświadczeń, związanych z prowadzoną obsługą bankową, 
sporządzanie odpisów dokumentów, 

b) potwierdzanie stanu sald na rachunkach, 
c) możliwość generowania wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji 

na każdy dzień roboczy, 
d) odtwarzanie historii rachunku. 

3. Otwarcie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez 
Zamawiającego. 

4. Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie 
pisemnego oświadczenia Zamawiającego (PCUW) lub wniosku złożonego w formie elektronicznej przez osoby 
upoważnione i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu do banku oświadczenia. 

5. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych 
na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (PCUW) 
wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej 
do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego 
muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.) dokument jest wydrukiem i nie 
wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego 
skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać: 

a) wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności; 

b) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie; 
c) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych 

wpłatach, wypłatach, numerze rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł 
płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych; 

d) na żądanie Zamawiającego (PCUW) Wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie 
informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego (PCUW). 

6. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych: 
a) dokonywanie przelewów wewnątrz banku, za które Wykonawca nie będzie pobierał opłat; 
b) dokonywanie przelewów poza bank Wykonawcy, za które Wykonawca nie będzie pobierał opłat; 
c) Realizacja zlecenia płatności wewnątrz banku Wykonawcy umowy i poza bank Wykonawcy nastąpi w dniu 

złożenia zlecenia (przy czym zlecenia wysłane zostanie przez Zamawiającego (PCUW) do godziny 15:00), 
łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania 
zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez 
bank przelewie.  

d) Zamawiający (PCUW) wymaga, aby przelewy dotyczące wynagrodzeń na rachunki osobiste pracowników 
jednostek obsługiwanych wewnątrz banku i poza bank realizowane były w dniu złożenia zlecenia, łącznie 
z przekazaniem środków na rachunek osobisty (wewnątrz banku) lub z przekazaniem środków do banku 
beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one 
zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie; 

e) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej Zamawiający (PCUW) celem realizacji przelewu 
w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 15.00; 

f) w przypadku dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych z winy Wykonawcy, 
na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji 
nieautoryzowanych. 

7. Postawienie (udostępnienie) Zamawiającemu (PCUW) środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego 
rachunek bez stosowania prowizji. 

8. Opłata miesięczna za czynności objęte przedmiotem zamówienia pobierane będą przez Wykonawcę z rachunku 
bankowego wydatkowego wskazanego przez Zamawiającego (PCUW), w przypadku braku środków na rachunku 
bank niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o ich wysokości, a Zamawiający niezwłocznie zasili rachunek 
bankowy wydatków niezbędną kwotą środków. Należna opłata miesięczna za wszystkie czynności dla 
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wszystkich rachunków będzie pobierana przez Wykonawcę z rachunku bieżącego Zamawiającego, w terminie 
między 10-tym a 20-tym dniem każdego miesiąca za bieżący miesiąc. 

9. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
Bezpłatna obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie), obejmuje: 

a) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) oraz systemach 
(ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych); składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego 
ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków; 

b) dokonywanie przelewów krajowych w dniu ich złożenia najbliższą sesją ELIXIR, SORBNET, 

*wymagane są 3 sesje rozliczeniowe w systemie ELIXIR, przy czym zlecenia wysłane przez Zamawiającego 
(PCUW) do godziny 15:00 muszą zostać przekazane do rozliczenia w tym samym dniu w ramach 3 sesji 
ELIXIR; w razie niezrealizowania zlecenia we wskazanym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
(PCUW) odsetki ustawowe za opóźnienie, od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia; 

c) dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami w banku Wykonawcy bez zbędnej zwłoki; 
d) składanie i dokonywanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, 

modyfikowania przed wysłaniem do Wykonawcy, poleceń przekazów w paczkach; 
e) dokonywanie płatności zagranicznych zgodnie ze standardem SWIFT gpi; 
f) szybki dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcjach, 

w tym: 
 podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku,  
 uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach 

Zamawiającego, 
 weryfikację danych kontrahenta na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości 

elektronicznej przez Zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego, 
 pobieranie wyciągów za każdy dzień w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku 

w formacie PDF, przy czym elektroniczne wyciągi ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego 
powinny być wygenerowane najpóźniej do godziny 10:00 dnia następnego, 

 możliwość drukowania pojedynczych transakcji uznaniowych i obciążeniowych ze wszystkich rachunków 
bankowych oraz możliwość zapisu danych w formacie PDF, 

 dane o operacjach na rachunkach bankowych Zamawiającego udostępniane w obrębie wyciągów 
bankowych muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia księgowań 
zrealizowanych operacji, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu 
terytorialnego, 

 możliwość importowania przelewów wystawionych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego 
(PCUW) do sytemu bankowości elektronicznej, 

 tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, 
 przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy 

kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie 
obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów 
danych z całego okresu objętego umową na obsługę bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum, 

 każdorazowo po dokonaniu operacji na rachunkach bankowych Zamawiającego (PCUW), system musi 
zapewnić dostęp do danych o operacji, 

 możliwość wygenerowania danych dla potrzeb obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie wyciągów 
bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

g) w ramach elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni następujące usługi: 
zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu, serwis oraz pomoc techniczną. Przeszkolenie 
użytkowników systemu nastąpi wg harmonogramu uzgodnionego między stronami w taki sposób, aby możliwe 
było wdrożenie systemu i jego sprawne funkcjonowanie od 15.10.2019 r. i poprzedzone będzie przekazaniem 
przez Wykonawcę drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed 
jego zainstalowaniem; 

h) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu 
wielostanowiskowego); 

i) w trakcie realizacji umowy Wykonawca bezpłatnie dostarczy i zainstaluje odpowiednią ilość dodatkowych 
urządzeń do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów); 

j) Wykonawca, w tym za pośrednictwem systemu, będzie informował użytkowników o wszystkich istotnych 
sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank); 
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k) Wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem 
stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego; 

l) zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem 
pracy, tj.:  
 jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, 
 dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług 

aktywnych, 
 szyfrowania transmisji danych, 
 automatycznej blokady konta użytkownika po 4 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością 

odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą 
wsparcia systemu bankowości internetowej (Zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta 
użytkownika poprzez wysyłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms), 

 tworzenia rejestru czynności użytkowników; 

Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy bezpłatnie: 

 udzielić Zamawiającemu (PCUW) niewyłącznej licencji na system; 
 dostarczyć i zainstalować u Zamawiającego (PCUW) oprogramowanie umożliwiające korzystanie z sytemu 

online oraz bezpłatnie aktualizować wersję oprogramowania; 
 wdrożyć u Zamawiającego (PCUW) jednolite oprogramowanie i akcesoria oraz urządzenia systemu 

elektronicznej obsługi oraz zapewnić jego aktualizowanie w okresie trwania umowy; 
 przeszkolić pracowników; 
 zapewnić serwis obsługi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania. W ramach usługi serwisowej 

systemu Wykonawca będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór 
i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń 
komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewnić pomoc telefoniczną użytkownikowi 
w zakresie systemu obsługi; 

 Wykonawca zapewni doradcę technicznego, który będzie do dyspozycji Zamawiającego (PCUW) w sytuacji 
wystąpienia jakichkolwiek problemów w obszarze technicznym w zakresie funkcjonowania systemu, który 
dostępny będzie w godzinach pracy Zamawiającego; zamiennie dopuszczalne jest udostępnienie infolinii, 
której obsługa zapewni doradztwo techniczne. 

W przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych niezbędnej 
dla prawidłowego funkcjonowania banku, wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie 
z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego 
Zamawiającego (PCUW). 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić korzystanie z automatycznej komunikacji z systemem finansowo-
księgowym Zamawiającego (PCUW). 

Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu (PCUW) 
w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi 
przez Zamawiającego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; 

m) Wykonawca pokryje straty Zamawiającego (PCUW) z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania 
transakcji nieautoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika); 

n) w przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej, bank zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej z zapewnieniem, 
że realizacja złożonych przelewów nastąpi w dniu ich złożenia. 

10. W ramach udostępnienia usługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni również: 
a) internetowy dostęp do systemu w oparciu o technologię szyfrowania SSL w wersji co najmniej 3.0 z kluczem 

szyfrującym co najmniej 2048 bitów, lub w oparciu o inne równie bezpieczne, szyfrowane kanały 
komunikacyjne, 

b) prawidłową pracę na stacjach roboczych pracujących w systemie Windows w wersji co najmniej 7 
i wyższych, 

c) prawidłowe działanie portalu bankowego w co najmniej czterech rodzajach przeglądarek internetowych 
używanych obecnie przez Zamawiającego (na chwilę obecną Zamawiający korzysta z następujących rodzajów 
przeglądarek: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer), 



POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30 

tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86; (077) 484-96-91 

Sygnatura akt: CUW.26.85.2019.MK    5 / 11 

 

d) umożliwienie i autoryzację zleceń i działań w systemie przy wykorzystaniu klucza podpisu zachowanego 
na zewnętrznych kluczach kryptograficznych takich jak: nośnik kryptograficzny USB, karta kryptograficzna, 
wpisywane hasła muszą być maskowane 

e) pełne zastosowanie podpisu elektronicznego, zgodnie z systemem pełnomocnictw złożonych przez 
Zamawiającego (PCUW) oraz autoryzację sporządzonych przelewów przez minimum dwie osoby, 

f) dostęp do systemu tylko dla uwierzytelnionych użytkowników, 
g) informowanie zalogowanego użytkownika o ostatnim prawidłowym i nieprawidłowym logowaniu z użyciem 

jego identyfikatorów, 
h) posiadanie funkcji bezpiecznego wylogowania się, do użycia przez użytkownika w przypadku kończenia pracy 

w systemie, 
i) określenie szczegółowego dostępu użytkownika do funkcji w systemie, 
j) automatyczne blokowanie konta użytkownika po czterech nieudanych próbach logowania z możliwością 

odblokowania konta przez administratora w ciągu jednej godziny, 
k) pełną rozliczalność na poziomie wykonanych przez pracownika Zamawiającego (PCUW) operacji, 
l) zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego (PCUW) posiadającego uprawnienia administratora, na poziomie funkcji systemu oraz 
poszczególnych rachunków,  

m) umożliwienie zdefiniowania okresu bezczynności pracownika, po której nastąpi automatyczne wylogowanie,  
n) spełnienie wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, 

11. Zapewnienie obsługi teleserwisowej – w razie potrzeby Zamawiającego (PCUW) będą telefonicznie udzielane 
informacje w zakresie pomocy technicznej. 

12. Dokonanie „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na 
przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek 
bankowy. 

13. Zamawiający (PCUW) nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji bankowych: 
a) od dokonywanych wpłat gotówkowych od wpłacającego (Zamawiającego (PCUW), jednostek obsługiwanych 

i klientów), który będzie dokonywał płatności na rachunek(-i) bankowy(-e) Zamawiającego (PCUW) i wszystkich 
jednostek obsługiwanych objętych zamówieniem we wszystkich oddziałach, filiach i punktach kasowych banku – 
Wykonawcy umowy, 

b) od dokonywanych przez Zamawiającego (PCUW), jednostek obsługiwanych i klientów wypłat gotówkowych 
(w tym również dewiz) z rachunków Zamawiającego i wszystkich jednostek obsługiwanych objętych 
zamówieniem we oddziałach, filiach, agencjach i punktach kasowych banku Wykonawcy, 

c) za sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, 
d) za zaświadczenia i opinie bankowe.  

14. Zamawiający (PCUW) zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących 
sposobu przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym, a systemami finansowo-księgowymi w przypadku 
zmiany u Zamawiającego (PCUW) systemów finansowo-księgowych. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany 
będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego (PCUW) 
dodatkowych opłat i prowizji. 

15. Planowany roczny budżet zamawiającego i jednostek obsługiwanych na rok 2019 wynosi około 53 400 000 pln. 
16. Zrealizowany budżet do 31-08-2019 wynosi: wydatki: 31 737 000,00 pln, dochody: 2 536 000,00 pln 
17. Zrealizowany budżet w roku 2018 wyniósł: wydatki: 45 000 000,00 pln, dochody: 3 730 000,00 pln 
18. Obecnie Zamawiający (PCUW) posiada 58 rachunków oraz 25 rachunków VAT. 
19. Wykaz jednostek obsługiwanych przez Zamawiającego (PCUW): 

Lp. Nazwa jednostki 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, ul. Piramowicza 36, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Matejki 19, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

3. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

4. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Boh. Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

5. Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja, ul. Sławęcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle 

6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle 

7. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, ul. Krasickiego 10, 47-206 Kędzierzyn-Koźle 
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8. Bursa Szkolna, ul. Piastowska 19, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

9. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle 

10. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

11. Powiatowe Ognisko Artystyczne, ul. Kościuszki 40, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

12. Dom Dziecka, ul. Skarbowa 8, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

14. Dom Pomocy Społecznej, ul. Zielna 1, 47-230 Kędzierzyn-Koźle 

 
 

4. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Siedziba wykonawcy 

 

5. TERMIN WYKONANIA CAŁEGO ZAMÓWIENIA:  
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności składające się na przedmiot zamówienia w terminie: 

od dnia 15-10-2019 do dnia 31-10-2021 
 

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 
 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, alternatywnych i wariantowych. 

2) Wykonawca powinien złożyć ofertę na całość zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia określonego w OPZ zostaną odrzucone jako niezgodne z warunkami zapytania 
ofertowego. 

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty w postępowaniu, spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

4) Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. 
5) Na ofertę składa się formularz ofertowy, wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 8 niniejszego zapytania.  
6) W przypadku podpisania formularza ofertowego przez pełnomocnika wykonawcy do oferty należy dołączyć  

w oryginale pełnomocnictwo Wykonawcy. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one 
potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem. 

7) Poprawki w ofercie muszą być dokonane poprzez skreślenie części poprawianej i czytelne naniesienie 
treści właściwej oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę w przeciwnym wypadku 
nie będą uwzględnione. 

8) Oferta pod rygorem odrzucenia winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, 
bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań z uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań  
i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną 
odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami tegoż zapytania. W przypadku stosowania własnych 
druków muszą one zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach. Dla sprawnego przebiegu 
sprawdzenia i oceny oferty zaleca się, aby była ona spięta w sposób trwały i posiadała ponumerowane karty lub 
strony.  

9) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty. 
10) Zmiany lub wycofanie oferty. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty: 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 
Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian, kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” 
należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
Wycofanie złożonej oferty.  
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Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez przedstawiciela 
Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.  
Do oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania 
firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złożonej oferty. Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy 
drogą pocztową lub zostanie wydana osobie, która będzie upoważniona do odbioru osobistego oferty wycofanej. 

 
 
8. DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
a. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego, podpisany 

przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia  
i nazwiska. 

b. Dokument zezwolenia do wykonywania działalności lub czynności bankowej, o którym mowa w art. 36  
ust. 1 ustawy Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne 
potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej.  
 

9. ZASADY ODRZUCANIA OFERT: 

1) Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami niniejszego zapytania 
ofertowego. 

2) Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą zawierały formularza ofertowego.  
3) Zamawiający odrzuci oferty, które zostały złożone z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu 

Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady reprezentacji 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

4) Zamawiający odrzuci oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5) Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który prowadzi z Zamawiającym spór przed sądem lub arbitrażem 
w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz 
Zamawiającego. 

6) Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie 8 lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (poza formularzem oferty), a także jeżeli oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym. 

7) Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie 
odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

8) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty. 
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych 

Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 
10) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania skutkować 

będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków 
przewidzianych prawem. 

 
10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

Cenę oferty brutto należy wyliczyć w postaci miesięcznej opłaty za wszystkie czynności opisane w opisie 
przedmiotu zamówienia, na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy w oparciu o dane z pkt. 3 niniejszego 
zapytania ofertowego, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, 
taryfikatory, bądź inne wskaźniki kosztów, trudności oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ 
na wykonawstwo usług, dla całości zamówienia, uwzględniając doświadczenie, wiedzę zawodową Wykonawcy,  
jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym: a także rabaty, upusty itp., których 
Wykonawca zamierza udzielić. Podana cena nie będzie zwiększana w okresie obowiązywania umowy.  
 
Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez wykonawcę wyłącznie w złotych 
(PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane 
jedynie w złotych polskich. 
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11. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE: 

Zamawiający będzie oceniał oferty każdej części według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena brutto [PLN] 100 % 

Punkty przyznawane osobno dla każdej części za podane wyżej kryterium będą liczone według następującego wzoru: 

Nr kryterium Wzór 

1 

Cena brutto (zł) 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
 - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert – Cof - cena podana w badanej ofercie 

Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która nie będzie podlegać odrzuceniu i będzie 
spełniać warunki niniejszego zapytania ofertowego oraz uzyska największą liczbę punktów 
wynikających z w/w kryteriów oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. 

 
12. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1. Zamawiający - powiadamiając o tym Wykonawcę - poprawi w ofercie Wykonawcy omyłki, polegające  
na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie takiego poprawienia oferty.  
Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na dokonaną poprawkę w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia 
przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewyrażenie zgody na poprawienie omyłki i skutkować będzie 
odrzuceniem jego oferty. 

 
13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA: 

1) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wynikającą 
z przyjętych kryteriów oceny ofert oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w ciągu 5 dni od otrzymania pisemnego 
powiadomienia o jego wyborze, do dostarczenia dwóch egzemplarzy podpisanej umowy zawierającej 
zapisy akceptowanych przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy wraz z dodatkowymi zapisami 
uszczegóławiającymi i korygującymi wprowadzonymi przez Zamawiającego, a wynikającymi z treści złożonej oferty i 
zapisów zapytania ofertowego. 

3) Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do składania roszczeń 
finansowych wobec Zamawiającego. 

4) Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w przypadkach jak niżej:  

1. Dopuszcza się możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w następujących wyjątkowych okolicznościach, których 
przed zawarciem umowy nie dało się przewidzieć, a mają one wpływ:  

a) Jeśli okaże się, że niektóre elementy przedmiotu zamówienia będą zbędne, z uwagi na wystąpienie okoliczności, 
których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, zakres umowy zostanie ograniczony przy 
jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia. 

b) Każda zmiana warunków określonych w niniejszej umowie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
14. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy 

zapisów uszczegóławiających i korygujących wynikających z treści złożonej oferty i zapisów niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 

15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 



POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30 

tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86; (077) 484-96-91 

Sygnatura akt: CUW.26.85.2019.MK    9 / 11 

 

1) Znakowanie oferty 
Oferty w postaci pisemnej w języku polskim należy składać w kopercie zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią 
firmową Wykonawcy. 
 
W celu odróżnienia oferty od zwykłej korespondencji i zabezpieczenia jej przed przypadkowym 
otwarciem, należy obowiązkowo na kopercie zewnętrznej umieścić napis jak niżej: 
 

Wykonawca:  
Adres, telefon, faks, e-mail 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 
47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 

  OFERTA 

na: Świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej budżetu 
Zamawiającego (PCUW) i jednostek obsługiwanych w latach 2019÷2021. 

 
W innym przypadku Zamawiający zostaje całkowicie zwolniony z odpowiedzialności z tytułu 
ewentualnego przypadkowego otwarcia oferty lub poinformowania Wykonawcy o istotnych zmianach 
w postępowaniu. 
 

2) Miejsce składania ofert: 
Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu,  
47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 - sekretariat 

do dnia 30-09-2019 do godz. 10:00 

3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert lub spóźnione z uwagi na dostarczenie ich w inne 
miejsce niż wskazano powyżej zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania. 

4) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.  
5) Wykonawcy swoje oferty mogą przesłać drogą pocztową lub kurierską pod warunkiem, że wpłyną  

one do siedziby Zamawiającego – Sekretariat w godzinach jego pracy do upływu terminu 
przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek 
organizacyjnych, lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym czasie. 

6) Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we własnym 
interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby dotarła w określonym terminie i w stopniu maksymalnym 
zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu. 

7) Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu. 
8) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania. 

 
16. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

1) Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający ustala, że porozumiewanie się z Wykonawcami w zakresie 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących postępowania odbywać się będzie drogą 
elektroniczną. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na następujący adres mailowy: 
m.kulczyk@cuwkk.pl za potwierdzeniem otrzymania wiadomości. 

2) Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 
W zakresie merytorycznym i formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1 Beata Malajka – Dyrektor CUW tel. 77 472-38-80  
 

17. DODATKOWE INFORMACJE: 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania o udzielenie zamówienia w każdym 
czasie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne 
roszczenie.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji i/lub dogrywki z Wykonawcami. 
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3) O terminie negocjacji i/lub dogrywki Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Wykonawców z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków postępowania. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia,  
na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia,  
na każdym jego etapie. 

7) Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 

a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług 
kompleksowej obsługi bankowej budżetu Zamawiającego (PCUW) i jednostek obsługiwanych w latach 
2019÷2021” – znak sprawy: CUW.26.85.2019.MK, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 
przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;   

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie dokumentacji z postępowania i realizacji 
umowy jest: 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu   

ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  

tel.: 77 472 38 80;  

e-mail: sekretariat@cuwkk.pl 

c) w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu powołano inspektora ochrony danych 
osobowych, kontakt: sekretariat@cuwkk.pl 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w Kodeksie cywilnym, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed 
ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8) Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią: 
a. formularz oferty,  
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9) Załącznikami do niniejszej zapytania ofertowego są: 
 ● załącznik nr 1 – istotne postanowienia umowy 

 
Beata Malajka /-/ 
Dyrektor CUW w Kędzierzynie-Koźlu 


