
Gdańsk, dnia 18.07.06 r. 
 

OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO 

 
I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134A,  

80 - 865 Gdańsk, tel.: 520-70-00, fax: 520-70-01 ogłasza przetarg nieograniczony na 
usługę pośrednictwa finansowego - gotówkowa wypłata świadczeń rodzinnych, 
opiekuńczych i zaliczki alimentacyjnej. 

II. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można na stronie internetowej 
www.mops.gda.pl lub w siedzibie zamawiającego, ul. Marynarki Polskiej 134 A  
w pokoju nr 11, w godz. 9 - 14. Cena 8,00 zł brutto. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Usługa pośrednictwa finansowego - gotówkowa wypłata świadczeń, będąca 

przedmiotem zamówienia, obejmuje wykonywanie czynności polegających na 
wypłacie świadczeń osobom uprawnionym. CPV: 641 14 000-8. 

2. Przewidywana kwota wypłat miesięcznie: 237.500 PLN. 
3. Przewidywana liczba wypłat miesięcznie: 900. 
4. Terminy wypłat od 25 każdego miesiąca w ciągu 4 dni roboczych. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnej liczby wypłat oraz kwoty 

wypłaconych świadczeń w zależności od potrzeb wynikających z realizacji 
wydanych decyzji administracyjnych. 

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. 
V. Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

VI. Termin realizacji zamówienia: od 6 września 2006 r. do 5 września 2007 r. 
VII. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24  

i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ: Banki  
w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe lub inne uprawnione 
podmioty - posiadające co najmniej dwadzieścia pięć oddziałów (filii) na terenie Miasta 
Gdańska. 

VIII. Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu określone w siwz. 

IX. Wykonawcy nie wnoszą wadium. 
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100% 
XI. Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku 

w pokoju nr 11 (Kancelaria). Termin składnia ofert upływa dnia 10 sierpnia 2006 r.  
o godzinie 10:00. 

XII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 


