
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 38355-2013 z dnia 2013-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Racibórz

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu obsługi bankowej budżetu Powiatu Raciborskiego i jego

jednostek organizacyjnych na jednakowych warunkach przez okres 48 miesięcy, tj. od 01.06.2013r. do 31.05.2017r.

Zamówienie...

Termin składania ofert: 2013-03-26

Numer ogłoszenia: 116818 - 2013; data zamieszczenia : 25.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  38355 - 2013 data 13.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Powiat Raciborski, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 4597385, fax. 32 4597386.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3).

W ogłoszeniu jest:  4) Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich

rachunkach bankowych Starostwa i podległych jednostek.

W ogłoszeniu powinno by ć: 4) Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich

rachunkach bankowych Starostwa i podległych jednostek. Ponadto kwartalne przeksięgowywanie

skapitalizowanych odsetek w każdej jednostce na wskazany rachunek bankowy - zgodnie ze złożoną

dyspozycją.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3).

W ogłoszeniu jest:  10) Realizacja poleceń przelewu weryfikowanych według nazwy klienta i numeru

rachunku. - Średnia miesięczna ilość przelewów wewnętrznych (w ramach banku między jednostkami): 240. -

Średnia miesięczna ilość przelewów: 9000, w tym wychodzących: 5000, przychodzących: 4000.

W ogłoszeniu powinno by ć: 10) Realizacja poleceń przelewu. - Średnia miesięczna ilość przelewów

wewnętrznych (w ramach banku między jednostkami): 240. - Średnia miesięczna ilość przelewów: 9000, w

tym wychodzących: 5000, przychodzących: 4000.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3).

W ogłoszeniu jest:  12) Umożliwienie dokonywania w utworzonym w Starostwie Powiatowym punkcie

kasowym i w oddziale banku, bezgotówkowych płatności na rzecz Powiatu za pomocą wszystkich rodzajów

kart płatniczych dostępnych na rynku (dotyczy płatności dokonywanych przez podatników, podatków i opłat

lokalnych, innych należności budżetowych związanych z działalnością Powiatu oraz realizacją zadań

własnych i zleconych Powiatowi, np. opłaty komunikacyjne, geodezyjne).
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W ogłoszeniu powinno by ć: 12) Umożliwienie dokonywania w utworzonym w Starostwie Powiatowym

punkcie kasowym i w oddziale banku płatności na rzecz Powiatu za pomocą kart płatniczych przy użyciu

terminala płatniczego - wypłata gotówki z okienka bankowego z użyciem karty płatniczej (dotyczy płatności

dokonywanych przez podatników, podatków i opłat lokalnych, innych należności budżetowych związanych z

działalnością Powiatu oraz realizacją zadań własnych i zleconych Powiatowi, np. opłaty komunikacyjne,

geodezyjne).

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3).

W ogłoszeniu jest:  14) Codzienne przygotowywanie i dostarczanie do siedziby zamawiającego wyciągów

bankowych z rachunków za każdy dzień roboczy w terminie do dnia następnego w formie elektronicznej i

papierowej z ustaleniem salda; przelewy powinny być czytelne, opatrzone szczegółowym opisem na

dokumencie bez dokumentów źródłowych. Usługa ta powinna być dostępna dla wszystkich jednostek

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.

W ogłoszeniu powinno by ć: 14) Codzienne przygotowywanie wyciągów bankowych z rachunków za każdy

dzień roboczy w terminie do dnia następnego w formie elektronicznej i papierowej z ustaleniem salda;

przelewy powinny być czytelne, opatrzone szczegółowym opisem na dokumencie bez dokumentów

źródłowych. Usługa ta powinna być dostępna dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu

Raciborskiego. Ponadto dla jednostki Starostwo Powiatowe wyciągi bankowe w formie papierowej powinny

być dostępne w punkcie kasowym utworzonym i prowadzonym w Starostwie przy Pl. Okrzei 4.
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