
 
 

 
 

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania 

 

W imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy  
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), zwanej 
dalej „ustawą”, informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 
„Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego 

w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2023 – 2026” 
 

wybrano ofertę złożoną przez:  
Bank Millennium SA 

ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 
Wykonawca zaoferował następujące warunki:  

1) opłata za otwarcie rachunku bankowego – 0,00 zł,  
2) miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 89,68 zł,  
3) oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych – 6,47%,  
4) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 6,67%. 

 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w dokumentach zamówienia. W oparciu o kryteria wyboru oferty zawarte w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, oferta ww. Wykonawcy została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza). 
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (tj. 80,00 pkt) w świetle kryteriów zawartych w SWZ  
tj.: w kryterium „cena” 10,00 pkt, w kryterium „oprocentowanie środków na rachunkach bankowych”  
45,00 pkt, natomiast w kryterium „oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym” 25,00 pkt. 
Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 

Równocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Poniżej 
przedstawiam wykaz zawierający nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

1) Bank Millennium SA ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa – oferta otrzymała łącznie 80,00 pkt, 
w tym: w kryterium „cena” 10,00 pkt, w kryterium „oprocentowanie środków na rachunkach 
bankowych” 45,00 pkt, natomiast w kryterium „oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym”  
25,00 pkt, 

2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie Południowy Regionalny 
Oddział Korporacyjny w Katowicach, Regionalne Centrum Korporacyjne w Katowicach,  
ul. Puławska 15, 05-515 Warszawa – oferta otrzymała łącznie 70,50 pkt, w tym: w kryterium  
„cena” 30,00 pkt, w kryterium „oprocentowanie środków na rachunkach bankowych” 17,87 pkt, 
natomiast w kryterium „oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym” 22,63 pkt, 

3) Santander Bank Polska S.A Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej Biuro Sektora Publicznego  
i Uczelni Wyższych Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa – oferty nie oceniano. 

 
Jednocześnie informuję, że z przedmiotowego postępowania odrzucono jedną ze złożonych ofert. 
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z upoważnienia Zarządu Powiatu 
przez: 
Barbara Machura 
Sekretarz Powiatu 

Powiat Tarnogórski  
ul. Karłuszowiec 5 
42-600 Tarnowskie Góry 
 

Tarnowskie Góry, dnia 21 września 2022 roku  
AZ.272.4.15.2022 


