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OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU

Zapraszamdozlo2eniaofertynawykonanie@usIugi*,
o wartosci zamriwienia powy2ej 10 000 zl netto do kwoty mniejszej niz 130 000 zlotych
netto

1. Opis przedmiotu zam6wienia

,,Dorgczanie Swiadczerfl pienigZnych w formie przekaz6w pocztowych lub przekaztirv
pienig2nych na w.skazany adres oraz ich ewentualnych zwrotr5w w przypadku braku

moZliwoSci ich dorgczenia w obrocie krajowym
(elektroniczne nadawanie przekaz6w)"

Kod CPV - 661 10000-4 Uslugi bankowe

I ) Przedmiot zam6w-ienia obejmuj e:

Dorgczanie przez Wykonawcq Swiadczeir pienigZnych w formie przekaz6w pocztowych
lub przekaz6w pienig2nych na wskazany adres oraz ich ewentualnych zwrot6w
w przypadku braku moZliwo6ci ich dorEczenia w obrocie krajowym.

2) Spos6b realizac.ii przekazow:

a) przekazy bgd.q nadawane elektronicznie, tj. za po6rednictwem strony internetotr,ej
Wykonawcy,

b) Zmawiaj4cy dokonuje logowania na stronie intemetow-ej Wykonawcy w celu
nadania przekaz6w,

c) Zamawiaj4cy wczJtuje do systemu Wykonawcy pliki o okreSlonym formacie
i strukturze, zawieraj4ce niezbgdne dane do nadania przekaz6w lub rejestruj e
pojedyncze przekazy w systemie podaj4c: imig i nazwisko adresata, adres, kwotg do
\,,,ypiaty, tytul przekazania kwoty.

d) Zamawiaj4cy przekan4e na konto Wykonawcy Srodki pienig2ne na realizacjg
przekaz6w,

e) przyjgcie przekazow przez Wykonawcg nastgpuje z chwil4 potwierdzenia zgodnoSci
wplywu Srodk6w pienigZnych na rachunek bankowy Wykonawcy oraz
r.rygenerowania przez system potwierdzenia nadania przekazow przez
Zamawiaj4cego,

f) dorgczenie przekaz6w adresatowi winno nast4pi6 w terminie do 4 dni roboczych od
dnia otrzymania przez Zanawiajqcego wygenerowanego przez system
potwierdzenia nadania przekaz6w; w przJpadku nieobecnoSci adresata (lub innej
uprawnionej osoby), maksymalny termin na dorgczenie przekazu wynosi 21 dni
kalendarzowych od dnia nastqpujEcego po dniu nadania przekazu,
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g) zwrot przekaz6w na konto ZamawiajEcego w przypadku wyczerpania mo2liwo6ci
'' i.h doig"r.nia/wyplaty; maksymalny termin na zwrot niedorqczonego przekaztt

wynosi 30 dni licz4c od dnia nastqpnego po dniu nadania'

.3) Oplaty za nadanie i zwroty przekaz6w bqd4 wnoszone przelewem miesigcznie 
"z 

dolu"
' 

na poistawie faktury lub innego dokumentu ksiggowego wystawionego przez

Wykonawcg.
a1 Opr6cz faktury powinna by6 sporz4dzona przez Wykonawca specyfikacj a zawieraj 4ca
' 

dane dotyczqce ilo6ci i wartoSci przekazlw przylgtych w danym miesi4cu

z Wszc;eg;kieniem dni nadania oraz wartoSci oplat brutto od tych przekaz6w -
w rozbicitina poszczeg6lne numery rachunk6w bankowych' z kt6rych przelane byly

Srodki.
'5) W przypadku zwrot6w przekaz6w - faktura powinna zawierai dane dotycz4ce iloSci

,zwr6conychprzekaz6w'cenyjednostkowejbruttoorazwartoScibruttooplatyodtych

zwrot6w.
6)Przewidywanaszacunkowailo5iiwarloS6przekaz6wwokresietrwaniaumowy(24

m.ce)urynosiodpowiednio3.300szt.i1.4|1.766,00zl.IloSiiwartoS6przekaz6w
w ubieglych lataih wyniosla odpowiednio: 2020 r. 1.380 szt. i 735.835,02 21,2021 r.

-t.:Si szt. i44g.g30,g521,20)2r.(dopa2dziernika) 1'203szf i660'644'38z1'

.7) Przewidl'wane kwoty przekaz6w ksztaltuj4 sig w nastEpujqcych przedzialach: 
-

do 200,d0 zl -76oh wsrystkich przekaziIw, pow' 200,00 do 300,00 zl - lSoh'pow'

300,00 do 5OO,OO zl - 5;/". pow. 500,00 do 1 000'00 zl - SYo' pow' 1 000'00 do

2 000,00 zl - loh.
g) Przewidywana szacunkowa ilosi zwrot6w przekaz6w w okresie trwania umowy (24 m-

ce; wynosi 310 szt. Ilod6 zwrot6w przekaz6w w ubieglych latach wyniosla: 2020 r. -
90 szt.,2021 r. - 145 s2t.,2022 r. (do paZdziemika) - 1 1 1 szt'

g) ostateczna tr ei( zal4czntka nr I do umowy - Parametry umowy - zostanie ustalona po

. wyborze WykonawcY.
l0) Wykonawca zobowiTuje sig do zapewnienia sprawnego systemu do elektronicznego

nadawania przekaz6w.

2. Termin realizacji zam6wieni a 01.02.2023 r' -31'01'2025 r'
3. Kryteria ocenY ofe(: cena -1007o

Jezeli nie bgdzie moZna wybra6 oferty najkorzystniejszej z uwagi na to' ze

Wykonawcy zlo24 oferty o takiej samej cenie - Zamawiajqcy wezwie tych Wykonawctiw
'do zto2enia dodatkowych oferl cenowych.

WuzasadnionychprzypadkachZamawiaj4cydopuszczamo2liwo66przeprowadzenia
negocjacji z Wykonawc4, kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniej sz4 na

podstawie kryterium wYboru.

4. Warunki udzialu:
l) o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig wykonawcy spelniaj4cy jeden z poni2szych

warunk6w dotYcz4cYch
' posiadad; upr;wnief do Drowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej

Tamav,,iaj4cy tr,..,a po*Zazy warunek za spelniony, je2eli Wykonawca posiada

aktualne:
a)uprawnieniedowykonywaniadzialalnoScipocztowej,okt6rymmowawustawre

z.dnia23listopada20l2r.Prawopocztowe(Dz.lJ.z2022r.poz.896ze.zm.)luh
b) uprawnienie 6o wykonywania dzialalnoSci w zakresie Swiadczenia uslug platniczych,

o kt6rym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 201 I r' o uslugach platniczych (Dz' U'

z 2022 r. po2.2360 ze zm.) lub



c) zezwolenie na prowadzenie dzialalnoSci zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r
Prawo bankowe (Dz. U . z 2022 r. poz. 2324 ze zm.).

2) O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai sig Wykonawcy spelniaj4cy warunek
dotyczacy zdolnoici technicznei lub zawodowei :

Zamawiaj4cy uzna powy2szy warunek za spelniony, jeZeli Wykonawca wykaZe

w formie oSwiadczenia, 2e:

a) w okresie 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert. ajeZeli okres prowadzenia

dzialalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal co najmniej 2 zam6wienia.

kt6rych przedmiotem byly uslugi dorgczania Swiadczeri pienig2nych w formie
przekaz6w pocztowych lub przekaz6w pienig2nych na wskazany adres oraz ich

ewentualnych zwrot6w w przypadku braku moZliwoSci ich dorgczenia w obrocie

kajowym (elektroniczne nadawanie przekaz6w), potwierdzaj4c, i2 wskazane prace

zostaly wykonane terminowo i z naleiryt4 starannosciq.

b) dysponuje osobami, kt6re posiadajq wiedzg i doSwiadczenie z zakresu dorgczania

Swiadczeri pienig2nych w lormie przekaz|w pocaowych lub przekaz6w pienig2nych

w obrocie kajowym.
3) Z postgpowanie o udzielenie zam6wienia ZamawiajEcy wykluczy Wykonawcg na

podstawie art. 7 ust. I ustawy z dnia I 3 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwiqzaniach

w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluz4cych ochronie

bezpieczefistwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835).

5. Dokumenty wymagane w ofercie:
l) formularz ofertowy - zal4cznik Nr I do ogioszenia o zam6wieniu,
2) pelnomocnictwo - jeZeli ofertg podpisuje pelnomocnik. a pelnomocnictwo nie wynika

z dokument6w rejestrowych.
3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu -

a) Dokumenty potwierdzaj4ce posiadanie jednego z poniZszych uprawnieri do
prowadzenia okredlonej dzialalnoSci zawodowej:

- uprawnienie do wykonywania dzialalno5ci pocztowej, o kt6rym mowa w
ustawie z dnia 23 listopada2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896
ze. zm.) y, formie oiwiadczenia lub
- uprawnienie do wykonywania dzialalnoSci w zakresie Swiadczenia uslug
platniczych o kt6rym mowa w ustawie z dnia l9 sierpnia 201 I r. o uslugach
platniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 ze zm.) - v, formie oiv'iadczenia htb.
- zezwolenie na prowadzenie dzialalnoSci zgodnie z ustaw4 z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. po2.2324 ze zm.) - kopia
dokumentn potv'ierdzona za zgodnoit z oryginalem.

b) OSwiadczenia wykonawcy zawarte w formularzu ofertowym, stanowiqcym
zalqcznik nr I do ogloszenia o zam6wieniu.

4) inne dokumenly Ae.cli doty..t)
6. Oferta winna byi sporz4dzona w jgzyku polskim oraz podpisana przez osobq upowa2nion4

do reprezentowania u,ykonawcy na zel\'n4trz.
7. Ofertg sporz4dza sig w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym, lub w formie skanu dokument6rv przygotowanych w formie pisemnej
lub w iormie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
lub pisemnie.



8. Olertg nale2y przeslat poczt4 elektroniczn4 na adres: obu@um.bialystok-pl do dnia

AL|0U2023 r. do godz. l0 : 00.

9. Wykonawca moae zloZy(. tylko jedn4 ofertg.
10. Zamawiaj4cy po otwarciu ofert opublikuje na stronie internetowej Zamawiaj4cego w

Biuletynie Informacji Publicznej informacjg o zlozonych ofertach zawieraj4cq nazwy albo

imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej albo

miejsca zamieszkania wykonawc6w. kt6rych oferty zostaly otwarte oraz ceny zawarte w
ofertach.

ll. Zamawial4cy nie przewiduje przeprowadzenie negocjacji z wykonawcq, kt6rego olerta
'zostala wybrana jako najkorzystniej sza.

12. Osobq do kontaktu z wykonawcami jest:

- Urszula Czamomysa, pok. nr 07 tel. 85-6216, e- mail: uczamomysa@um.bialystok.pl

13. Zamawiaj4cy odrzuci ofertQ w okolicznoSciach okreSlonych w I 3 ust. 16 Regulaminu

:udzielania przez Miasto Bialystok zam6wien publicznych o wartodci mniejszej niZ kwota

130 000 zlotych netto z zasttzezeniem pkt 15).

14. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert mole 24dac od wykonawc6w wyjaSnief

.dotyczqcych oferty. W przypadku niekompletnoSci dokument6w wymaganych w ofercie.

Zamawiaj4cy moze wezwai do ich uzupelnienia. a w przypadku oferty najkorzystniej szej.

wezwie do ich uzupelnienia.
15. Zamawiajqcy poprawi w tresci oferty:

l) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,

2) inne omylki polegajqce na niezgodnodci oferty z tre5ci4 ogloszenia o zam6wieniu,
niepowodujqce istotnych zmian wjej tre5ci. je2eli wykonawca wyrazi zgodg na ich

poprawienie,
. - niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg. kt6rego oferta zostala poprawiona.

16. Zamawiaj4cy dokona wyboru oferty wykonawcy. kt6ry spelnia wszystkie wymagania

okreslone w ogloszeniu o zam6wieniu. w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrzezeniem

pkt l7).
I 7. W uzasadnionych okoliczno6ciach Zamawiaj4cy uniewa2ni postqpowanie.

18. Jezeli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybranajako najkorzystniej sza, uchyla sig od

zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego, zamawiil4cy mo2e wybra6 ofertg

naikorzystniejsz4 spoSr6d ofert pozostalych w postgpowaniu. albo uniewaZnii
'postgpowanie.

19. Informacjg o wyniku postgpowania Zamawiaj4cy opublikuje na stronie internetowej

Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacj i Publicznej.
20. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia *ybranemu wykonawcy na warunkach okreSlonych

w projekcie umowy.
21 . W sprawach nieuregulowanych w ogloszeniu o zam6wieniu zastosowanie maj4 zapisy

Regulaminu udzielania zam6wieir publicznych. o w'artoSci mniejszej ni2 kwota 130 000

.zlotych netto stanowi4cy zal4cznik Nr I do zarz4dzenia

Nr 532122 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 08 czerwca 2022 r.

22. Inlormacje o przetwarzaniu danych osobowl'ch (obowi4zujEca klauzula RODO):
Zgodnie zart. 13 i 14 rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w zwi4zku z przetwatzaniem

danych osobowych i w sprawie su'obodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrekty'wy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Un. UEL.20l6.ll9,
str. l. sprost. Dz. U UE.L.2018.127,str.2). zwanego RODO. informujg.2e:

.1 
) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku. Urz4d Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;



2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq Pafistwo kontaktowai siE

z inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul' Slonimska l '
15-950 Bialystok, tel. 85 879 79 79' e-mail: bbi@um.bialvstok'pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzate bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. b RoDo

w celu zawarcia umowy na podstawie zloZonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. I

lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny

jakodciowej oferty np. kwalifikacje i dodwiadczenie oferenta;

4) Dane osobowe mog4 byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym

(np. dostgp do informacji publicznej). a takze podmiotom przetwarzajqcym dane na

podstawie zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowania; '

administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnosci dla

os6b. kt6rych dane zostaly zawarte w oferciei

5) Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowyw-ane:

a) przez okes 5 lat liczonych od korica roku. w kt6rym postqpowanie zostanie

zakofczone - w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia:

b) przez okres l0lat liczonych od kofrca roku. w kt6rym umowa zostanie

zrealizowana - w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienial
6) Przysluguje Pani/Panu Prawo do:

a) prawo do dostqpu do danych, na zasadach okreslonych w art' l5 RODO;

b) prawo do sprostowania danych. na zasadach okreslonych w art' l6 RODOI

c) prawo do usunigcia danych (..prawo do bycia zapomnianym")' na zasadach

okreSlonych w art. 17 RODO;

d) prawo do ograniczenia ptzetwatzania, na zasadach okreslonych w art' 18 RODO;'

e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okreslonych w art' 20 RODO'

7) Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego' kt6rym jest

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

8) Podanie danych jest dobrowolne. jednakZe ich niepodanie skutkowai moZe uznaniem

oferty za niewa2n4, moze uniemoZliwi6 Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do nale2yego

wykonania zam6wienia. co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postqpowania lub

odrzucenie jego ofertY;

9) Dane osobowe nie bgdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji' *'tym

profilowaniu.
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