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Uchwała Nr VII/36 /99 
Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 23 kwietnia 1999 roku.

w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu 
powiatu siedleckiego.

Na podstawie art. 134, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych / Dz. U. Nr 155, poz. 1014 / oraz art. 32 ustawy z dnia 10 
czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych / Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 
773 z późniejszymi zmianami / Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu ograniczonego na 
„ Obsługę bankową budżetu powiatu siedleckiego „ /tj. budżetu Starostwa 
Powiatowego i jego jednostek podległych / wybiera się Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. 1 Oddział w Siedlcach, ul. Wojskowa 24.

Protokół z otwarcia i oceny ofert w zamówieniu publicznym w trybie przetargu 
ograniczonego na „ Obsługę bankową budżetu powiatu siedleckiego „ stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

W

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH Siedlce, dnia 25.03.1999 r

PROTOKÓŁ

z otwarcia i oceny ofert w zamówieniu publicznym w trybie przetargu ograniczonego na 
„Obsługę bankową budżetu powiatu siedleckiego”.

- przewodniczący Komisji
- członek Komisji
- członek Komisji

W dniu 22 marca 1999 r o godz. 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach 
Komisja w składzie:
1. Borkowski Leszek
2. Sałata Agnieszka
3. Bielecki Czesław
4. Okniński Stanisław Karol - członek Komisji
5. Sekulski Marian - członek Komisji
6. Zbiec Bożena - członek Komisji 

stwierdziła, że w wyznaczonym terminie wpłynęło osiem ofert, którym nadano numery
1,2,3,4,5,6,7,8. Następnie w obecności oferentów Komisja stwierdziła nienaruszalność ofert, 
które w dalszej kolejności zostały otwarte i odczytano nazwy oferentów oraz oferowane ceny.

Oferta Nr 1.

Lubelski Bank Regionalny
Spółka Akcyjna
08-110 Siedlce
ul. Asza 4

1. Opłaty za dokonywane czynności bankowe:
a/ za prowadzenie rachunku (rocznie) - 0,00 zł
b/ za przelew na rachunek w banku miejscowym - 0,00 zł
c/ za 1 przelew na racunek w pozostałych bankach - 0,50 zł
d/ za pobraną gotówkę czekiem (jedna operacja) - 0,10%
e/ za 1 informację telefoniczną o stanie konta - 0,00 zł
f/ za założenie lokaty terminowej - 0,00 zł
g/ za udzielenie kredytu - 0,20%

2. Wysokość oprocentowania:
a/ sald na rachunku bieżącym - 14,50%
b/ lokat terminowych

1-miesięczna - 15,50%



Oferta Nr 2

Bank Gospodarki Żywnościowej
Spółka Akcyjna
Oddział Wojewódzki w Siedlcach 
08-110 Siedlce
ul. Berka Joselewicza 3

1. Opłaty za dokonywane czynności bankowe:
a/ za prowadzenie rachunku (rocznie) 
b/ za przelew na rachunek w banku miejscowym 
c/ za 1 przelew na racunek w pozostałych bankach 
d/ za pobraną gotówkę czekiem (jedna operacja) 
e/ za 1 informację telefoniczną o stanie konta 
f/ za założenie lokaty terminowej 
g/ za udzielenie kredytu

- 96,00 zł
- 0,00 zł
- 1,50 zł 
-0,15%
- 0,00 zł
- 0,00 zł
- 0,50%

2. Wysokość oprocentowania:
a/ sald na rachunku bieżącym 
b/ lokat terminowych

1-miesięczna

- 9,75%

- 10,00%

Oferta Nr 3

Bank Spółdzielczy
w Siedlcach
ul. Pusta 5/9
08-110 Siedlce

1. Opłaty za dokonywane czynności bankowe:
a/ za prowadzenie rachunku (rocznie)
b/ za przelew na rachunek w banku miejscowym 
c/ za 1 przelew na racunek w pozostałych bankach 
d/ za pobraną gotówkę czekiem (jedna operacja) 
e/ za 1 informację telefoniczną o stanie konta 
f/ za założenie lokaty terminowej 
g/ za udzielenie kredytu

- 20,00 zł
- 1,50 zł
- 1,50 zł
- 0,3%
- 0,00 zł
- 10,00 zł
- 0,30 - 1,00%

2. Wysokość oprocentowania:
a/ sald na rachunku bieżącym 
b/ lokat terminowych

1 -miesięczna

- 4,50%

- 9,50%



Oferta Nr 4

AIG BANK POLSKA
Spółka Akcyjna
w Siedlcach
ul. Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce

1. Opłaty za dokonywane czynności bankowe:
a/ za prowadzenie rachunku (rocznie)
b/ za przelew na rachunek w banku miejscowym 
c/ za 1 przelew na racunek w pozostałych bankach 
d/ za pobraną gotówkę czekiem (jedna operacja) 
e/ za 1 informację telefoniczną o stanie konta 
f/ za założenie lokaty terminowej 
g/ za udzielenie kredytu

- 60,00 zł
- 0,00 zł
- 2,00 zł
- 0,2%
- 10,00 zł(miesięcznie)
- 0,00 zł
- 0,30 - 3,00%

2. Wysokość oprocentowania:
a/ sald na rachunku bieżącym 
b/ lokat terminowych

1-miesięczna

- 4,00%

- 10,00%

Oferta Nr 5

KREDYT BANK PBI S.A
Oddział w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 70
08-110 Siedlce

1. Opłaty za dokonywane czynności bankowe:
a/ za prowadzenie rachunku (rocznie) 
b/ za przelew na rachunek w banku miejscowym 
c/ za 1 przelew na racunek w pozostałych bankach 
d/ za pobraną gotówkę czekiem (jedna operacja) 
e/ za 1 informację telefoniczną o stanie konta 
f/ za założenie lokaty terminowej 
g/ za udzielenie kredytu

- 140,00 zł
- 0,00 zł
- 0,00 zł
- 0,00%
- 10,00 zł (miesięcznie)
- 0,00 zł
- 0,20%

2. Wysokość oprocentowania:
a/ sald na rachunku bieżącym 
b/ lokat terminowych

1-miesięczna

- 9,00%

- 11,20%



Oferta Nr 6

Powszechny Bank Kredytowy S.A 
w Warszawie
Oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 6
08-110 Siedlce

1. Opłaty za dokonywane czynności bankowe:
a/ za prowadzenie rachunku (rocznie)
b/ za przelew na rachunek w banku miejscowym 
c/ za 1 przelew na racunek w pozostałych bankach 
d/ za pobraną gotówkę czekiem (jedna operacja) 
e/ za 1 informację telefoniczną o stanie konta 
f/ za założenie lokaty terminowej 
g/ za udzielenie kredytu

- 270,00 zł
- 0,00 zł
- 3,00 zł
- 0,00%
- 10,00 zł (miesięcznie)
- 0,00 zł
- 0,75%

2. Wysokość oprocentowania:
a/ sald na rachunku bieżącym 
b/ lokat terminowych

1 -miesięczna

- 6,24%

- 9,75%

Oferta Nr 7

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Państwowy
I Oddział w Siedlcach
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 45
08-110 Siedlce

1. Opłaty za dokonywane czynności bankowe:
a/ za prowadzenie rachunku (rocznie)
b/ za przelew na rachunek w banku miejscowym 
c/ za 1 przelew na racunek w pozostałych bankach 
d/ za pobraną gotówkę czekiem (jedna operacja) 
e/ za 1 informację telefoniczną o stanie konta 
f/ za założenie lokaty terminowej
g/ za udzielenie kredytu

- 0,00 zł
- 0,00 zł
- 1,00 zł
- 0,00%
- 10,00 zł (miesięcznie)
- 0,00 zł
- 0,50%

2. Wysokość oprocentowania:
a/ sald na rachunku bieżącym 
b/ lokat terminowych

1-miesięczna

- 10,85%

- 11,6%



Oferta Nr 8

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A 
Grupa PEKAO S.A
I Oddział w Siedlcach
ul. Wojskowa 24
08-110 Siedlce

1. Opłaty za dokonywane czynności bankowe:
a/ za prowadzenie rachunku (rocznie)
b/ za przelew na rachunek w banku miejscowym 
c/ za 1 przelew na racunek w pozostałych bankach 
d/ za pobraną gotówkę czekiem (jedna operacja) 
e/ za I informację telefoniczną o stanie konta 
f/ za założenie lokaty terminowej
g/ za udzielenie kredytu

- 0,00 zł
- 0,00 zł
- 0,00 zł
- 0,00%
- 0,00 zł)
- 0,00 zł
- 0,00%

2. Wysokość oprocentowania: 
a/ sald na rachunku bieżącym 
b/ lokat terminowych

1 -miesięczna

- 8-10,9%

- 10,75%

Następnie członkowie Komisji złożyli oświadczenia zgodnie z art. 20 ustawy o 
zamówieniach publicznych.

Wszystkie oferty zakwalifikowano do dalszej oceny.
Na podstawie indywidualnych ocen oferty oceniono następująco: 

Oferta Nr 1 - 78 pkt.
Oferta Nr 2
Oferta Nr 3
Oferta Nr 4
Oferta Nr 5
Oferta Nr 6
Oferta Nr 7
Oferta Nr 8

55.9 pkt
48,3 pkt
49 pkt
69,6 pkt
48.9 pkt
67,5 pkt
79.9 pkt

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na „Obsługę bankową 
budżetu powiatu siedleckiego” Komisja wybrała Ofertę Nr 8 - Banku Polska Kasa Opieki S.A 
I Oddział w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Wojskowa 24 o cenach:

1. Opłaty za dokonywane czynności bankowe:
a/ za prowadzenie rachunku (rocznie)
b/ za przelew na rachunek w banku miejscowym 
c/ za 1 przelew na racunek w pozostałych bankach 
d/ za pobraną gotówkę czekiem (jedna operacja) 
e/ za 1 informację telefoniczną o stanie konta 
f/ za założenie lokaty terminowej
g/ za udzielenie kredytu

- 0,00 zł
- 0,00 zł
- 0,00 zł
- 0,00%
- 0,00 zł)
- 0,00 zł
- 0,00%



2. Wysokość oprocentowania:
a/ sald na rachunku bieżącym 
b/ lokat terminowych

1-miesięczna

-8-10,9%

- 10,75%

Na tym protokół zakończono i podpisano:

ZATWIERDZAM:

&TAROS.TA 

inż. Adam J. Okliński
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inż. Mci rei: Gorzała


