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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu 

Miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz 

zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu 

roku przejściowego deficytu w latach 2021-2022”. 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia, 

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w dniu 29 września 2020 r. w Suplemencie 

do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 189-457045 w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola i instytucji 

kultury w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz zaciągnięcie przez miasto Zduńska Wola 

kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2021-

2022”, wybrana została najkorzystniejsza oferta. 

 

Oferta nr 1 złożona przez 

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 31 98-220 Zduńska Wola 

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 100,00 

pkt w tym: 

- w kryterium cena oferty brutto – 90,00 pkt; 
- w kryterium Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Op)– 10,00 pkt; 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

W niniejszej części postępowania złożono tylko jedną ofertę. 

 

Środki ochrony prawnej 

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują 

Państwu środki ochrony prawnej. 
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