
Szydłowiec, dnia 04 marca 2008 r. 
ON-343-10/2008 

 

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:  

„Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Szydłowieckiego” 
– sprostowanie do treści SIWZ. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 64, 
poz. 427 i Nr 82, poz. 560) udzielam sprostowania do treści SIWZ: 
 

Sprostowanie do treści SIWZ:
Pkt XVI. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Kryteria oceny ofert i sposób 
dokonywania oceny ofert. 
Prawidłowy zapis: 
1. Oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach złotowych bieżących 

i pomocniczych Zamawiającego (30%). 
Wysokość oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach złotowych bieżących 
i pomocniczych należy określić w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych 
depozytów bankowych wg notowań z dnia 31.01.2008 r. 
Oprocentowanie należy podać w procentach w stosunku rocznym. 
Zamawiający zastrzega, że marża banku nie może przekroczyć 1,7% przez cały okres 
obowiązywania umowy. 
Ilość punktów zostanie wyliczona wg poniższego wzoru przy uwzględnieniu wartości 
(wagi) podkryterium, gdzie 1% = 1 pkt. 
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gdzie: 
P = ilość punktów za podkryterium, 
Cmin = najwyższe oferowane oprocentowanie spośród wszystkich ofert przyjętych do oceny, 
Cb = oprocentowanie zaoferowane w badanej ofercie. 
 
1. Koszt kredytu bankowego w rachunku bieżącym (10%) 

Na podkryterium będą składać się następujące składniki: 
a. prowizja przygotowawcza wyrażona w % od wartości limitu kredytowego tj. 

200.000 PLN (Zamawiający dla tej usługi nie dopuszcza innych prowizji lub opłat), 
b. wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBOR 1M 

oznaczającą stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych 
według notowań z dnia 31.01.2008r. Oprocentowanie należy podać w procentach 
w stosunku rocznym z uwzględnieniem marży banku. 
Szacunkowy roczny koszt w rachunku bieżącym Zamawiającego zostanie obliczony 
jedynie na potrzeby porównania ofert według wzoru (Wykonawca sam dokona 
obliczeń, a otrzymany wynik wpisze do OFERTY PRZETARGOWEJ): 



C2 = ((prowizja x 200.000 PLN) + ((W (+/-) wysokość marży) x 200.000 PLN x
0,5%))=…………………………PLN. 

 
gdzie: 
W = WIBOR 1M (tylko dla potrzeb oceny oferty należy przyjąć WIBOR 1M według 
notowań z dnia 31.01.2008r.), 
200.000 PLN = wartość limitu w rachunku bieżącym, 
0,5% = przyjęte dla potrzeb oferty założenie średniorocznego wykorzystania kredytu 
w rachunku bieżącym. 
 
Ilość punktów zostanie wyliczona wg poniższego wzoru przy uwzględnieniu wartości 
(wagi) podkryterium, gdzie 1% = 1 pkt. 
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P2 = ilość punktów za podkryterium, 
C2min = najniższy oferowany koszt w PLN spośród wszystkich ofert przyjętych do 
oceny,  
C2b = koszt zaoferowany w badanej ofercie w PLN. 
Uwaga: Wykonawca, który zaoferuje najniższy koszt otrzyma maksymalną ilość 
punktów. Pozostałe oferty złożone przez Wykonawców otrzymają ilość punktów 
obliczoną zgodnie z powyższym wzorem. 
 

Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji, mająca najkorzystniejsze warunki 
odnoszące się do przedmiotu zamówienia otrzyma w sumie najwyższą ilość punktów i uznana 
zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Informację niniejszą
zamieszcza się na stronie internetowej 
Zamawiającego w dniu 04.03.2008r. 


