
UCHWAŁA Nr 123/155/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 18 lipca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat” 

 Na podstawie art. 54 ust. 2 i art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego w okresie 3 lat” w postaci wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bank 

Spółdzielczy w Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 5, 86 – 320 Łasin, który zaoferował najkorzystniejszą realizację 

zamówienia zgodnie z kryteriami oceny ofert i uzyskał największą liczbę punktów (90 pkt). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 

bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na zadanie pn. „Wybór banku wykonującego bankową obsługę 

budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat” złożono jedną ofertę: 

1/30861 – Bank Spółdzielczy w Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 5, 86 – 320 Łasin. 

Komisja przetargowa wnioskuje o: wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bank Spółdzielczy 

w Łasinie, ponieważ zgodnie z kryterium oceny ofert otrzymała największą liczbę punktów – 90 pkt. 

oraz spełnia wymogi zawarte w SWZ. Ponadto wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu i nie 

podlega wykluczeniu. 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) 

i adres wykonawcy 

Cena obsługi 

bankowej i 

prowadzenie punktu 

kasowego (C1) 

Cena kredytu 

w rachunku 

bieżącym (C2) 

Oprocentowanie 

rachunków (C3) 

Oprocentowanie 

lokat typu 

„Overnight” 

(C4) 

1/30861 

Bank Spółdzielczy w 

Łasinie, ul. Odrodzenia 

Polski 5,  

86 – 320  Łasin 

70 pkt 10 pkt 0 pkt 

 

10 pkt 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


