
Kłobuck: Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma 
subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 
Numer ogłoszenia: 545 - 2009; data zamieszczenia: 02.01.2009 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 341969 - 2008r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 12, 
Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3109500, faks 034 3109507. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Otwarcie i prowadzenie konta 
Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kłobucku.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie 
konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami, w tym dla projektu p.n. 
Uwierz w siebie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania 6.1.3 PO KL, a w szczególności: a. otwarcie i prowadzenie rachunku Funduszu 
Pracy; b. otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych ( subkont ); c. przeprowadzanie 
rozliczeń pieniężnych, gotówkowych i bezgotówkowych; d. prowadzenie punktu bankowego 
w miejscowości Kłobuck ( punkt kasowy ), gdzie będą wypłacane zasiłki i inne świadczenia 
dla bezrobotnych w godzinach 8:00-14:30 w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, 
przez co najmniej 13 dni w miesiącu Terminy wypłat zasiłków określane będą przez 
Zamawiającego na 15 dni poprzedzających okres wypłaty; e. bieżące przekazywanie 
wyciągów z ustaleniem salda dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku; f. załączanie 
dokumentów źródłowych do wyciągów bankowych, a w szczególności: - wpłat środków 
przez osoby fizyczne i inne podmioty na rachunki Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, - 
wypłat realizowanych przez osoby fizyczne z rachunków Urzędu; g. przekazywanie 
zawiadomienia o stanie rachunków na koniec każdego roku kalendarzowego; h. uzgadnianie 
dokumentacji z zapisami na rachunkach; i. potwierdzanie zgodności salda; j. bezpłatna 
instalacja w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku pełnego oprogramowania 
związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz bezpłatne przeszkolenie wskazanych 



pracowników. Tym samym zapewnienie obsługi i prowadzenia rachunków w systemie 
elektronicznej obsługi bankowej (EOB). Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: k. 
bezpłatne świadczenie dodatkowych usług (kompleksowa obsługa rachunków przez 
wytypowanego pracownika banku, telefoniczne uzgadnianie sald na hasło); l. oprocentowanie 
środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych; m. automatyczne 
inwestowanie (O/N) wszystkich środków zgromadzonych na rachunku głównym Funduszu 
Pracy; n. kapitalizację odsetek na koncie głównym i subkontach kwartalnie; o. brak opłat od 
wpłat gotówkowych własnych oraz od wypłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku; p. 
sporządzanie odpisów wyciągów z rachunków wraz z odpisem załączników (bezpłatnie); q. 
inne czynności związane z prowadzeniem rachunków stosownie do potrzeb.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0. 

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie 
zamówienia i części: 190000 PLN. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak, projekt/program: Uwierz w siebie współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL. 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2008. 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Bank Spółdzielczy w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2, 42-100 Kłobuck, 
kraj/woj. śląskie. 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE 
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 190000,00 
• Oferta z najniższą ceną: 190000,00 oferta z najwyższą ceną: 190000,00 
• Waluta: PLN. 

 


