Do Zainteresowanych
Wrocław, dn. 4.11.2021 r.
WZP-DZ.271.2.44.2021
ZP/PN/45/29/2796/2021/WFN
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta
Wrocław wraz z instytucjami kultury, dla których Miasto Wrocław jest organizatorem,
Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, dla których Miasto Wrocław
jest założycielem i kapitałowymi spółkami jednoosobowymi Gminy Wrocław” o znaku:
ZP/PN/45/2021/WFN

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że dnia 4 listopada br. o godz. 10:30, w budynku Urzędu
Miejskiego Wrocławia, przy al. M. Kromera 44 we Wrocławiu odbyło się otwarcie ofert w
przedmiotowym postępowaniu.
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa
Pzp”, Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert, została złożona
jedna oferta, przez Wykonawcę Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka
Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa na:
- Zadanie nr 1 z ceną 6 297 534,25 zł brutto, w zakresie kryterium Roczna opłata
ryczałtowa brutto za obsługę bankową zaoferowano opłatę w wysokości 1 380
000,00 zł brutto, w zakresie kryterium Oprocentowanie kredytu w rachunku
bieżącym budżetu Miasta zaoferowano oprocentowanie w wysokości 0,60% oraz w
zakresie

kryterium

Oprocentowanie

środków

zgromadzonych

na

rachunku

skonsolidowanym oraz rachunkach złotowych zaoferowano oprocentowanie w
wysokości -2,00 p.p.;
- Zadanie nr 2 z ceną 594 000,00 zł brutto, w zakresie kryterium Roczna opłata
ryczałtowa brutto za obsługę bankową zaoferowano opłatę w wysokości 198
000,00
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Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi dla
Zadania nr 1: 4 175 400,00 zł brutto a dla Zadania nr 2: 693 000,00 zł brutto.
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