
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych 
osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta 
Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Tarnowskich Górach (http://www.tarnogorski.pl/) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”. 
 

Tarnowskie Góry, 04 sierpnia 2022 roku 
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Informacja z otwarcia ofert 

 
dotyczy postępowania prowadzonego przez Powiat Tarnogórski w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu 
Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych 
jednostek organizacyjnych w latach 2023 – 2026  
 
 
W imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy 
przedstawiam dane dotyczące ofert otwartych w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca, którego oferta została otwarta 
cena oraz informacje dotyczące innych 
kryteriów oceny ofert zawarte w ofercie 

1. 

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 

opłata za otwarcie rachunku 
bankowego 

0,00 zł 

opłata za prowadzenie 
rachunku bankowego 

0,00 zł 

oprocentowanie środków  
na rachunkach bankowych 

2,57% 

oprocentowanie kredytu  
w rachunku bieżącym 

7,37% 

2. 

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

opłata za otwarcie rachunku 
bankowego 0,00 zł 

opłata za prowadzenie 
rachunku bankowego 30,00 zł 

oprocentowanie środków  
na rachunkach bankowych 

5,54% 

oprocentowanie kredytu  
w rachunku bieżącym 

6,67% 



3. 
Bank Millennium SA 
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 

opłata za otwarcie rachunku 
bankowego 0,00 zł 

opłata za prowadzenie 
rachunku bankowego 89,68 zł 

oprocentowanie środków  
na rachunkach bankowych 

6,47% 

oprocentowanie kredytu  
w rachunku bieżącym 

6,67% 

 
 
 
dokument został podpisany 
z upoważnienia Zarządu Powiatu 
przez: 
Agata Mateja 
Zastępca Naczelnika Wydziału  
Administracji i Zarządzania 


