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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

             Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 29.10.2015r. o godz. 

11.15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Obsługę bankową budżetu 

Gminy Opoczno i jej jednostek organizacyjnych. 
 

             Najkorzystniejszą ofertę na realizację w/w zamówienia złożył Wykonawca oferty nr 2 - Bank 

Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. ul. Wojska Polskiego 141a, 97-300 Piotrków 

Tryb. Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 

otrzymał:  

1) w kryterium: koszty obsługi bankowej określone poprzez sumę punktów przyznanych ofercie 

w zakresie podkryteriów A,B i C - 75 pkt;  

2) w kryterium:  oprocentowanie środków pozostających na rachunku bieżącym i pomocniczych 

– 10 pkt 

3) w kryterium: oprocentowanie kredytu - 0,04 pkt 

4) w kryterium: Oprocentowanie lokat  („overnight” i „Weekend”) - 8,00 pkt;  łącznie 93,04 

pkt.  
          

 Pozostałe oferty, które podlegały ocenie: 

Oferta nr 1 – Bank BPH S.A. ul. Płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk. Na podstawie kryteriów 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał:  

1) w kryterium: koszty obsługi bankowej określone poprzez sumę punktów przyznanych ofercie 

w zakresie podkryteriów A,B i C - 75 pkt;  

2) w kryterium:  oprocentowanie środków pozostających na rachunku bieżącym i pomocniczych 

– 4,42 pkt 

3) w kryterium: oprocentowanie kredytu - 0,03 pkt 

4) w kryterium: oprocentowanie lokat  („overnight” i „Weekend”) – 3,37 pkt;  łącznie 82,82 pkt.  

 

Oferta nr 3 – Getin Noble Banka S.A ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa. Na podstawie kryteriów 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał:  

1) w kryterium: koszty obsługi bankowej określone poprzez sumę punktów przyznanych ofercie 

w zakresie podkryteriów A,B i C - 75 pkt;  

2) w kryterium:  oprocentowanie środków pozostających na rachunku bieżącym i pomocniczych 

– 5,20 pkt 

3) w kryterium: oprocentowanie kredytu - 7,00 pkt 

4) w kryterium: oprocentowanie lokat  („overnight” i „Weekend”) - 3,76 pkt;  łącznie 90,96 pkt.  

 

Dziękujemy za złożenie oferty. 
 

Do wiadomości: 

- Wykonawca w/w 

- Tablica ogłoszeń 

- Strona internetowa 

- a/a                                                                                                                                                                                                                         

  


