
MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  

z dnia 04.03.2022 r. 

 

 

Kraków, dnia 18 lutego 2022 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej  

nie przekraczającej 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 

   

Numer sprawy:  1-FK-OZ-2022 

 

Nazwa zadania:   

 

Kompleksowa obsługa bankowa Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Krakowie 

„Radio Kraków” S.A. 

 

Działając na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie 

przekracza kwoty 130.000,00 zł netto” Radio Kraków S.A. zawiadamia o wszczęciu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zaprasza do składania ofert. 

 

I. Informacje o Zamawiającym: 

 

Nazwa Zamawiającego:          Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie   

                „Radio Kraków” S.A.               

adres Zamawiającego: 

ulica ……………………………................................................................al. J. Słowackiego 22 

kod,  miejscowość………………………………………………………………30-007 Kraków  

województwo  ……………………………………………………………………...małopolskie 

telefon………………………………………………………………...…………….12/6306000 

adres strony internetowej ……………………...……………………http//www.radiokrakow.pl 

Osoba prowadząca postępowanie …………………….Agnieszka Dubiel – nr tel: 516 491 110  

 

Zapytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres: 

Agnieszka.Dubiel@radiokrakow.pl 

   

II.  Informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne: 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu trybu „Ogłoszenie o zamówieniu 

publicznym”, gdyż nie podlega ono ustawie z dnia 19 września 20019 r. r. Prawo zamówień 

publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty  130 000 PLN 

netto.  



2. Informacja na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 

3. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

4. Informacja na temat wadium. 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych 00/100). Numer rachunku bankowego do wpłaty wadium: 30 8804 0000 0050 0500 

0530 0001       

 

5. Możliwość zmiany postanowień umowy.  

  

Zamawiający zastrzega, iż zakres i tryb obsługi (liczba rachunków, ich rodzaj, liczba operacji) 

może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb i wymagań 

Zamawiającego. Zmiana liczby prowadzonych rachunków lub ilości przeprowadzanych 

operacji w stosunku do założonych w niniejszym przedmiocie zamówienia nie stanowi 

zmiany zakresu obsługi i nie może stanowić podstawy do żądania przez Bank wyższej 

miesięcznej opłaty niż zadeklarowana w złożonej ofercie. 

 

 

III. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia  

  

1. Rodzaj zamówienia.  

Usługa. 

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze 

bankowej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” S.A. 

 

3. Szczegółowe określenie wielkości lub zakresu zamówienia.     

3.1 Bieżąca obsługa bankowa Spółki obejmująca w szczególności: 

3.1.1 Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych – bieżącego i pomocniczych: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do otwarcia i prowadzenia następujących 

rachunków bankowych Zamawiającego: 

 rachunek bieżący (podstawowy), 

 rachunek pomocniczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 rachunki pomocnicze dedykowane oddzielnym operacjom, -podałabym, iż na 

dzień dzisiejszy liczbę rachunków dedykowanych 

 innych rachunków pomocniczych w razie potrzeby Zamawiającego.  

 

3.1.2 Realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych: 
a) przyjmowania wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i odbiorców usług 

świadczonych przez Spółkę, 



b) dokonywania wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na rzecz pracowników 

Spółki i osób trzecich, na podstawie złożonych dyspozycji wypłat (np. w formie czeków 

gotówkowych, dyspozycji pisemnych czy dyspozycji składanych za pomocą systemu 

bankowości elektronicznej). 

 

3.1.3 Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych (przelewy w systemie 

ELIKSIR, SORBNET): 
a) realizacja przelewów krajowych (w tym do US i ZUS) oraz zagranicznych następować 

będzie poprzez system bankowości elektronicznej, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania dyspozycji przelewów w formie 

papierowej w wyjątkowych sytuacjach. 

b) dyspozycje przelewów złożone do godz. 14:00 winny być  realizowane w tym samym 

dniu roboczym. Polecenia przelewów złożone po godz. 14:00 winny zostać zaksięgowane 

najpóźniej do godziny 8:00 w następnym dniu roboczym. 

 

3.1.4 Wydawanie i obsługa kart płatniczych: 
a) Na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty visa business debetowe 

oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy,  

b) Karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób. 

c) Karty będą umożliwiały dokonywanie wypłat gotówkowych. 

 

3.1.5 Lokowanie wolnych środków na lokatach O/N: 
a) na koniec każdego dnia roboczego środki pozostające na wskazanych rachunkach 

bankowych Spółki winny być lokowane automatycznie, bez odrębnej dyspozycji, na 

lokatę O/N w banku prowadzącym obsługę Spółki.  

b) odsetki od lokat O/N winny być  naliczane  codziennie i dopisywane do rachunku,  

z którego była zakładana lokata,  

c) lokowane środki oprocentowane są w oparciu o stopę WIBID O/N z dnia poprzedniego 

pomniejszoną/powiększoną o marżę banku. 

d) marża banku  stała przez cały czas trwania umowy. 

e) środki z lokat O/N winny być dostępne  na rachunkach od godziny 7:30 następnego dnia 

roboczego. 

 

3.1.6 Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych (1 i 2 miesięcznych) 

oraz lokatach  długoterminowych: 
a) Środki zgromadzone na rachunkach, gdzie nie są zakładane lokaty O/N, winny by 

oprocentowane według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w Banku. 

b) Lokowanie środków pieniężnych będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą lub innymi bankami. Negocjacja może odbywać się 

telefonicznie, jednak ostateczne ustalenie kwoty i terminu lokaty oraz wysokości 

oprocentowania musi zostać potwierdzone za pomocą poczty elektronicznej. 

 

3.1.7 Oprocentowanie przez Wykonawcę zdeponowanych na rachunkach bankowych 

środków pieniężnych (bez względu na ich wysokość): 
a) odsetki naliczane są  w stosunku rocznym, 

b) przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym, przy 

założeniu, że rok liczy 365 dni. 

 

3.1.8 Kapitalizacja odsetek na koniec każdego miesiąca. 

3.1.9 Potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku 

kalendarzowego oraz na każde żądanie Zamawiającego w wymaganej przez niego 

formie. 

 



3.1.10 Zapewnienie doradcy bankowego i technicznego do współpracy z Zamawiającym: 

a) Doradca bankowy to wyznaczona/e przez Bank osoba/osoby, której zadaniem 

będzie współpraca z Zamawiającym w zakresie obsługi bankowej, bieżących 

kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania 

niezgodności itp., 

b) Kontakt z Doradcą będzie odbywał się w sposób osobisty, telefoniczny i za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

c) Bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego, 

odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym w zakresie systemu 

bankowości elektronicznej. 

 

3.1.11 Niezmienność zryczałtowanej, miesięcznej opłaty bankowej za kompleksową 

obsługę bankową w całym okresie trwania umowy.  
a) Z tytułu prowadzonej obsługi bankowej Spółki Wykonawca będzie pobierał jedynie te 

opłaty i prowizje, które zostaną przez Bank skalkulowane na  podstawie danych 

przedstawionych w tabelach od nr 1-3 Załącznika nr 2 do niniejszej oferty. 

b) Miesięczny koszt obsługi bankowej Spółki przedstawiony w ofercie pokrywa koszty 

wszelkiego typu usług wymienionych w Tabelach od 1-3 Załącznika nr 2 do niniejszej 

oferty i może się tylko i wyłącznie zmienić w pozycjach, które są uzależnione od ilości 

operacji lub stanu pozycji. 

c) Kalkulację kosztu miesięcznej, zryczałtowanej obsługi bankowej Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić na Załączniku nr 3 do niniejszej oferty.  

d) Czynności wchodzące w zakres prac niezbędnych do przygotowania obsługi bankowej 

Spółki również powinny zostać wliczone w cenę miesięcznej opłaty ryczałtowej podanej 

w formularzu ofertowym. 

e) Bank nie może naliczyć innych opłat i prowizji ani obciążyć Zamawiającego  żadnymi 

innymi dodatkowymi, a nie wymienionymi w kalkulacji kosztami bankowymi. 

 

3.1.12 Brak opłat z tytułu wykonywania przez Bank innych czynności niż wymienione w 

ofercie. 

3.2 Do obsługi bankowej Spółki należy również zapewnienie przez Wykonawcę w pełni 

funkcjonalnego, bezpłatnego systemu bankowości elektronicznej, współpracującego  

z systemem finansowo-księgowym Spółki ERP XL, w standardzie zapewniającym pełne 

bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa (instalacja systemu, obsługa systemu, 

przeszkolenia pracowników). 

3.2.1 System bankowości elektronicznej musi zapewniać ochronę zasobów przed 

nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz i wewnątrz Systemu: 

a) użytkownicy systemu winni podlegać bezpiecznej identyfikacji i silnej autoryzacji, 

b) system musi udostępniać mechanizm wielopoziomowego hierarchizowania 

uprawnień do jego zasobów, 

c) system musi spełniać wymogi podwójnej autoryzacji (podpisu) osób posiadających 

uprawnienia do podpisu przelewów - zgodnie z kartą  wzorów podpisów, 

d) praca użytkowników w systemie musi opierać się o mechanizm sesji zapewniający 

automatyczne wylogowanie po czasie bez aktywności. 

3.2.2 System bankowości elektronicznej musi umożliwiać w szczególności: 

a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach 

 i saldach na wszystkich rachunkach Zamawiającego, 

b) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych 

ewidencyjnych, 



c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach 

Zamawiającego wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty 

i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, 

d) składanie poleceń przelewów, w tym przelewów zagranicznych, ze wszystkich 

rachunków Zamawiającego do wysokości dostępnych środków, w tym środków 

kredytowych, 

e) składanie poleceń przelewów z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, 

przeglądania i modyfikowania przed wysłaniem do Banku, 

f) sporządzenie raportu ze zbioru przelewów, zawierającego kwoty zbiorcze 

obciążające rachunki oraz listę wszystkich przelewów, 

g) generowanie wyciągów bankowych oraz eksport do systemu finansowo-

księgowego ERP XL: 
 Bank zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wyciągi w formie pliku 

elektronicznego  najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego, 
 Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę posiadacza rachunku, numer rachunku, 

walutę rachunku informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer 

rachunku beneficjenta/zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, a 

także informacje o otrzymanym kredycie, założonej lokacie, zastosowanym kursie w 

przypadku transakcji walutowej, wysokości naliczonych odsetek. Na żądanie 

Zamawiającego Bank zobowiązany jest podać dokładną godzinę dokonania wpłaty na 

rachunek Zamawiającego. 

h) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym 

Zamawiającego, 

i) możliwość wydrukowania potwierdzenia przelewu z adnotacją „Potwierdzenie 

wykonania przelewu wygenerowane elektronicznie. Dokument sporządzony na 

podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe. Nie wymaga podpisu ani stempla.", 

j) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg 

systemu wielostanowiskowego), 

k) niezwłoczne informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach 

związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank 

itp.) 

l) realizacja operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności 

walutowych. 

3.2.3 Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w 

okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia, takie jak np. karty podpisu 

elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne do 

pracy tego systemu. 

3.2.4 Wykonawca zobowiązany jest dostosować format wymiany danych do 

stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie 

formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego w sposób 

umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym 

Zamawiającego. 

 

4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV. 

 
66110000-4 Usługi bankowe, kat usług: 06  

 

5. Termin wykonania zamówienia:  

 01 kwietnia 2022 – 30 września 2024 



IV. Informacje dotyczące  składanych ofert 

 

1. Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

 

2. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

3. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 10 marca 2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego – 30-007 Kraków, al. J. Słowackiego 22 (pokój nr 312 III piętro).  

 

Oferta – wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia - wraz z 

wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału, na 

piśmie, przed upływem terminu składania ofert na adres: Radio Kraków S.A. 30-007 Kraków, 

al. J.Słowackiego 22   

 

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres 

podany w zdaniu pierwszym oraz oznaczyć następująco: „Oferta na kompleksową obsługę 

bankową Radia Kraków S.A. ID: 1 –FK-02-2022 – nie otwierać przed dniem 10 marca 2022 

r., godz. 10:15” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. 

 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną poprzez zeskanowanie oferty, 

dokumentów i oświadczeń (z wymaganymi podpisami i pieczęciami) i przesłanie na adres 

poczty elektronicznej Zamawiającego agnieszka.dubiel@radiokrakow,pl w terminie do dnia 

10 marca 2022 r. do godz. 10.00.  

 

Dopuszcza się możliwość porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym za 

pośrednictwem poczty elektronicznej – adres: agnieszka.dubiel@radiokrakow,pl. 

 

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje  

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  

 

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 

Agnieszka Dubiel, Tel.: +48 12/630-61-08; +48 516 491 110;  

e-mail: agnieszka.dubiel@radiokrakow.pl  

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

 

Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po 

upływie terminu składania ofert. 

 

    

4. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

mailto:agnieszka.dubiel@radiokrakow,pl
mailto:agnieszka.dubiel@radiokrakow,pl
mailto:agnieszka.dubiel@radiokrakow.pl


Oferty zostaną otwarte w dniu 10 marca 2022 r. o godz. 10:15. w siedzibie  Zamawiającego 

– 30-007 Kraków, al. J. Słowackiego 22 

 

5. Termin związania ofertą     

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 

Wykonawca winien przedstawić wyrażoną w PLN cenę za realizację całości przedmiotu 

zamówienia w formie indywidualnej kalkulacji cenowej, przy uwzględnieniu wymagań i 

zapisów ujętych w Ofercie. 

 

6.1 Koszt zryczałtowanej, miesięcznej obsługi bankowej, zawierającej m.in.  

6.1.1 Wysokość miesięcznej, zryczałtowanej opłaty (wraz z innymi wszelkimi 

kosztami) za prowadzenie wszystkich rachunków.   

6.1.2 Wysokość prowizji (wraz z innymi wszelkimi kosztami) od wpłat i wypłat 

gotówkowych (od jednej wpłaty, wypłaty).  

6.1.3 Wysokość prowizji (wraz z innymi wszelkimi kosztami) od przelewów 

krajowych, zagranicznych, ELIKSIR, SORBNET (od jednego przelewu) - 

Waga 85% 

6.2 Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz 

pozostałych rachunkach bankowych objętych zamówieniem  – Waga 15%. 

6.3 Punkty przyznawane za kryterium „Koszt zryczałtowanej, miesięcznej obsługi 

bankowej”, będą liczone wg następującego wzoru: 

K = (Knaj : Ko) x 85 
gdzie: 

K - liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Knaj – najniższy koszt spośród ważnych ofert, 
Ko - koszt podany przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 

85. 

6.4 Punkty przyznawane za kryterium ”Oprocentowanie lokat typu overnigth” będą 

liczone wg następującego wzoru: 

O = (Onaj : Oo) x 15 
gdzie:  

O - liczba punktów przyznana danej ofercie  

Onaj - najkorzystniejsza (największe) deklarowane oprocentowanie lokat  

Oo – oprocentowanie lokat deklarowane przez wykonawcę, dla którego wynik jest 

obliczany 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 

15.  

6.5 Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku . 



6.6 Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana 

zostanie za najkorzystniejszą. 

6.7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny  i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z  postępowania. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z wzorem, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.   

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunek 

dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, 

a w szczególności wykaże, iż posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz U 2019 

poz.2357 z pózn. zm.), 

3. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunek 

dotyczący zdolności technicznej, a w szczególności wykaże, że posiada na terenie 

Krakowa oddział (lub równoważną jednostkę organizacyjną).  

 

VI. Podstawy wykluczenia wykonawców. 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę który: 

a)  naruszył art. 108 ust. 1 Pzp, 

b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

 

VII. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1. Nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego ogłoszenia  

przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie 

opublikowana w miejscach publikacji niniejszego ogłoszenia. 

 

 

VIII. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca winien złożyć lub przekazać: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji,  

b) kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, 



c) wykaz oddziałów (lub równoważnych jednostek organizacyjnych) na terenie 

Krakowa. 

2. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

 

 

 

Zamawiający: 

 

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie 

Radio Kraków S.A. 

al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków  

 

 

Wykonawca: 

............................................................................. 

............................................................................. 

(pełna nazwa, adres, NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 ............................................................................ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art.125 ust.1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa obsługa 

bankowa Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Krakowie „Radio Kraków” S.A. 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 

ustawy Pzp oraz spełniam warunki udziału w ww. postępowaniu, 

 

 

 

 

 

 

.............................................., dnia.............................r. 



           (miejscowość) 

 

 

…………………………................................................ 
               (podpis) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

Tabela Nr 1 

 

Lp. Podstawowe informacje dotyczące oferty 
Ilość operacji w (szt.) 

Rok 2020 Rok 2021 

1 Przelewy krajowe 5400 5400 

2 Przelewy zagraniczne  0 0 

3 Wpłaty gotówkowe 6 6 

4 Wypłaty gotówkowe 6 2 

5 Wypłaty gotówki z bankomatu 25 22 

 

 
Tabela Nr 2 

 

 

 
Tabela Nr 3 
 

Lp. Podstawowe informacje dotyczące oferty 

Wartość operacji w zł. 

Rok 2020 Rok 2021 

Lp. Podstawowe informacje dotyczące oferty 
Ilość w (szt) 

Rok 2020 Rok 2021 

1 Rachunek podstawowy   1 1 

2 Rachunek pomocniczy 4 6 

3 Rachunek walutowy 0 0 

4 Karty visa-business debetowe  5 5 

5 Liczba kontrahentów (dostawcy i odbiorcy) 814 850 

6 Wypłaty gotówki z bankomatu – rocznie -ilość 25 22 

7 Osoby posiadające dostęp do bankowości internetowej 8 9 



1 
Obrót w walucie bankowej za pośrednictwem kupna 

sprzedaży banku 
6 355,00 7 548,00 

2 Wpłaty gotówkowe 27 327,00 785,00 

3 Wypłaty gotówkowe  4 269,00 800,00 

4 Wypłaty gotówki z bankomatu  11 060,00 7 680,00 

 

 

 

 
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

 

 

 

Lp. Podstawowe informacje dotyczące oferty 
Dane za rok 

2020 

Dane za rok 

2021 

Miesięczny koszt 

obsługi pozycji w 

 zł i gr 

1 Rachunek podstawowy   1szt 1 szt   

2 Rachunek pomocniczy 4 szt 6 szt   

3 Rachunek walutowy brak brak   

4 Przelewy krajowe 5400 szt 5400 szt   

5 Przelewy zagraniczne  0 0   

6 
Obrót w walucie bankowej za 

pośrednictwem kupna sprzedaży banku 
6 355,00 zł 7 548,00 zł   

7 Wpłaty gotówkowe 

6 operacji na 

łączną kwotę  

27 327,00 zł 

6 operacji na 

łączną kwotę 

785,00 zł 

  

8 Wypłaty gotówkowe 

6 operacji na 

łączną kwotę 

4 269,00 zł 

2 operacje na 

łączną kwotę 

800,00 zł 

  

9 Karty visa-business debetowe  5 5   

10 

Średni stan środków pieniężnych na 

rachunku Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 

80 113,00 zł 78 000,00   

11 Liczba kontrahentów (dostawcy i odbiorcy) 814 szt 850 szt   

12 Wypłaty gotówki z bankomatu 25 szt 22 szt   

13 Wypłaty gotówki z bankomatu  11 060,00 zł 7 680,00 zł   

14 Bankowość internetowa 8 osób 9 osób   

Łączny koszt obsługi bankowej   

 


