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Rymanów 03.09.2009
Znak: RF.341/1/2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Burmistrz  Gminy  Rymanów  informuje,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego  na   “  Wykonywanie  bankowej  obsługi  budżetu  Gminy Rymanów w okresie  od  6 
września 2009 roku do 6 września 2012 roku” została wybrana Oferta Nr 1 złożona przez:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie
ul.Rynek 14
38-480 Rymanów

Cena i oprocentowanie wybranej oferty:

Cena „C”_____________________________________________

1.Wysokość opłat za przelewy do innego banku w systemie elektronicznym lub  papierowym  0,00zł (za 
każdy przelew niezależnie od kwoty)

słownie: zero przecinek zero złotych

 2.  Wysokość prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych w ramach kasowej obsługi jednostki oraz z tytułu 
pomocy  społecznej,  świadczeń  rodzinnych,dodatków  mieszkaniowych,  funduszu  alimentacyjnego, 
pomocy materialnej dla uczniów ,przyjmowania od ludności wpłat z tytułu: czynszu, podatku rolnego, 
podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych.

(wyrażona w %) 0,00 %(od wartości kwoty)
słownie: zero przecinek zero procent.

3.Wysokość miesięcznych opłat za prowadzenie .rachunku  0,00 zł
słownie: zero przecinek zero złotych.

   4.Wysokość opłat za otwarcie rachunku  0,00zł

    słownie: zero przecinek zero złotych.
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Oprocentowanie „O"

Oprocentowanie rachunków: bieżących, pomocniczych i wyodrębnionych
Oprocentowanie oparte na stawce WIBID IM obowiązującej w dniu 03.08.2009 r. do trzech
miejsc po przecinku.
(wyrażone w % ) 2,860 % w stosunku rocznym
słownie: dwa przecinek osiemset sześćdziesiąt tysięcznych procenta.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym
Oprocentowanie oparte na stawce WIBOR IM obowiązujące w dniu 03.08.2009 r.
powiększone o marżę banku do trzech miejsc po przecinku.
(wyrażone w %) 3,550 %   (rocznie)

słownie: trzy przecinek pięćset pięćdziesiąt tysięcznych procenta.

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

Nazwa i adres 
wykonawcy

Kryterium oceny ofert Liczba 
punktów

Streszczenie

Bank Spółdzielczy w 
Rymanowie ul.Rynek 14 
38-480 Rymanów

Cena

Oprocentowanie

0

30

Wykonawca  spełnia 
warunki  udziału  w 
postępowaniu,  treść 
oferty  zgodna z  treścią 
SIWZ

Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski 
są Centrum Korporacyjne 
Rzeszów ul.Rejtana 53b
35-326 Rzeszów

Cena

oprocentowanie

0

27,76

Wykonawca  spełnia 
warunki  udziału  w 
postępowaniu,  treść 
oferty  zgodna z  treścią 
SIWZ

Z poważaniem:


