AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

Akademia Pomorska w Słupsku
Kwestura
tel./fax (59)8405317
email:kwestor@apsl.edu.pl
www:apsl.edu.pl

Słupsk, 27.04.2016

Zapytanie Ofertowe

na kompleksową obsługę bankową Uczelni
I.

ZAMAWIAJĄCY
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
NIP: 839-10-28-460, REGON: 000001549

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Uczelni w systemie
bankowości elektronicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) prowadzenie rachunku podstawowego w PLN (obsługa dotacji stacjonarnej z MNiSW,
wynagrodzeń pracowników i stałych płatności);
b) prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN (aktualnie 24 + nowo otwierane);
c) prowadzenie rachunków pomocniczych w EURO (aktualnie 5 + nowo otwierane);
d) prowadzenie rachunku/rachunków technicznych na lokaty negocjowane;
e) prowadzenie rachunków na autowypłaty gotówkowej w walucie EURO i USD z
możliwością realizacji we wszystkich placówkach na terenie całego kraju;
f) prowadzenie rachunku z karta kredytową;
g) realizacja w systemie elektronicznym przelewów skonsolidowanych (wynagrodzenia
ok. 500 pracowników, stypendia ok. 3.000 studentów - płatne w określonych dniach
miesiąca);
h) kompleksowe, zindywidualizowane przetwarzanie wpłat masowych, kierowanych na
dobro numerów rachunków wirtualnych klienta - studenta (10 rat miesięcznych z
tytułu opłat za usługi edukacyjne, czesne i opłaty od 2.500 studentów) i uznawanie
kwotami tych wpłat określonego rachunku pomocniczego Uczelni. W numerze
rachunku wirtualnego klienta Uczelnia zastrzega sobie 8 znaków na ID studenta;
i) przyjmowanie wpłat od kontrahentów zagranicznych i realizacja przelewów na rzecz
kontrahentów zagranicznych;
j) wypłaty gotówkowe dla osoby upoważnionej/kasjerki w kasie banku na zasilenie
wewnętrznej kasy uczelnianej (średnio 2 razy w miesiącu po 15.000 zł);
k) dostęp do bankowości elektronicznej, w tym przeszkolenie użytkowników systemu;
l) zryczałtowana cena kompleksowej obsługi bankowej płatność miesięczna 1/36 ceny;
m) oprocentowanie rachunków bieżących w PLN w relacji do trzymiesięcznego WIBIDu
i procentownie rachunków w EURO;
II.
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n) posiadanie oddziału lub placówki Banku realizującej w/w usługi na terenie miasta
Słupska.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2019
IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyć ofertę na własnym formularzu.

IV.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Akademia Pomorska w Słupsku, Kancelaria Ogólna, pokój nr 35, ul.
Arciszewskiego 22a; 76-200 Słupsk, do dnia 27 maja 2016.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 3 czerwca 2016 na stronie
internetowej pod adresem: www.apsl.edu.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Usługodawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Usługodawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.apsl.edu.pl
OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. cena kompleksowej usługi bankowej.
V.

VI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Usługodawców za
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.apsl.edu.pl

VII.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Środki obrotowe na kontach Uczelni oscylują w granicach 3-4 miliony zł.
2. Średnia miesięczna ilość operacji finansowych realizowanych poza płatnościami
skonsolidowanymi i wpłatami masowymi około 500.
3. Roczne sprawozdanie finansowe Akademia Pomorska w Słupsku publikuje w MP/B.
4. Poza ofertą mile będzie widziana informacja o: placówkach i bankomatach w Słupsku, w
powiecie słupskim i powiatach sąsiednich; realizowanej współpracy z inną
uczelnią/uczelniami a także oferowanym przez Państwa oprocentowaniu lokat
terminowych w różnych okresach od kwoty 500.000 zł.
5. Dodatkowych informacji udziela: Pani Elżbieta Nowosad pod numerem telefonu (59)
8405305 oraz adresem email: ela.nowosad@apsl.edu.pl.
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