
Gmina Sadkowice              Sadkowice, 1 czerwiec 2021 r. 

96-206 Sadkowice, Sadkowice 129a  

NIP 835-153-20-28 

 

 

INFORMACJA – ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Dokonano zmian w zapytaniu ofertowym z dnia 19 maja 2021 roku dotyczącym ,,Obsługa 

bankowa budżetu Gminy Sadkowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy: 

 

A. W treści zapytania 

 

1. II. Opis przedmiotu pkt. 3. Pozostałe wymagania otrzymuje brzmienie: 

,, Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku 

bieżącym na lokatach tygodniowych, miesięcznych, przyjmowanie lokat następować będzie 

według odrębnych umów. 

W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego  lub 

powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 

Możliwość składania przynajmniej do godziny 14.30 poleceń przelewu do innych banków, 

których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta 

najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji.       

             

Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych przez Zamawiającego przynajmniej  

do godziny 15.00. 

Wysokość prowizji i opłat, współczynników określonych w ofercie nie będą ulegały zmianom 

w trakcie trwania umowy.  

Z tytułu wykonywania przez bank innych czynności niż wymienione w ofercie, Bank nie będzie 

pobierał opłat.” 

2. Miejsce, sposób i termin składania ofert otrzymuje brzmienie: 

,, Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 na adres: Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129a, 96-206 

Sadkowice lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ug@sadkowice.pl w terminie do 



dnia 09.06.2021 r. do godziny 12:00 z dopiskiem: „Obsługa bankowa budżetu Gminy 

Sadkowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy”. 

B. W treści Załącznika nr 1 

 

1. V. pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

,,Wysokość kosztów za udzielenie rocznego kredytu odnawialnego i jego wykorzystanie (stała 

marża banku/stała stopa procentowa/ ewentualne prowizja) – 

- marża banku…..,..% 

- stała stopa procentowa ....,..%,  

- prowizja ……,… % 

 

2. VII pkt 3. Otrzymuje brzmienie: 

 

,,Możliwość składania przynajmniej do godziny 14.30 poleceń przelewu do innych banków, 

których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta 

najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji” 

 

W załączeniu aktualna treść Zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 1. 


