
w nawiązaniu do zapytania ofertowego pn.: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Mławskiego i 
jednostek organizacyjnych Powiatu” udzielam odpowiedzi na poniższe pytania: 
 

1. Prosimy o podanie ilości realizowanych płatności w systemie Sorbnet (średniomiesięcznie) 
Odp.  1 sztuka na rok 

2. Prosimy o podanie ilości użytkowników w bankowości internetowej 

Odp. 57 użytkowników 

3. Prosimy o podanie średniomiesięcznie:  

a) ilości wpłat własnych (realizowanych przez Zamawiającego i Jednostki) - odp.  Zgodnie z 

pkt. 5 w załączniku Nr 1 do zaproszenia. 

b) ilości i wartości wpłat realizowanych przez osoby trzecie w tym kontrahentów – odp. Brak 

informacji 

c) ilości wypłat realizowanych przez Zamawiającego i Jednostki  - odp. zgodnie z pkt. 6 w 

załączniku Nr 1 do  zaproszenia.  

d) ilości i wolumenu wypłat realizowanych przez osoby trzecie (np. wypłaty świadczeń) – 

odp. Wypłaty dla osób trzecich na podstawie czeku w wysokości 13.603,11 zł. 

4. Prosimy o podanie informacji czy wpłaty/wypłaty zawierają bilon, jeśli tak to czy stanowi 

powyżej 5 % średnio w całości wpłaty i wypłaty?  

Odp. Bilon w wypłatach stanowi średnio więcej niż 5% w całości wypłaty. 

5. Prosimy o podanie wolumenu średniomiesięcznego realizowanego za pośrednictwem 

wydanych czeków. Czy wypłaty za pośrednictwem czeków zostały uwzględnione w ogólnej 

ilości i wolumenie wszystkich wypłat wskazanych powyżej? 

Odp. Średniomiesięcznie wypłaty wyniosły 33.481,87 zł za pośrednictwem czeków, 

zgodnie z pkt. 6 w załączniku Nr 1 do  zaproszenia. 

6. Czy Zamawiający dopuszcza czeki elektroniczne które są coraz bardziej powszechną i 

bezpieczną formą realizacji wypłat. (Jest to zlecenie składane za pośrednictwem bankowości 

internetowej przez upoważnione osoby ze wskazaniem danych osoby która będzie taki czek 

realizowała w Banku na dowód osobisty) ? 

Odp. Tak wyrażamy zgodę. 

7. Czy Zamawiający akceptuje wyciągi elektroniczne które będą udostępnianego następnego 

dnia roboczego rano i będą zawierały wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymogiem 

Ustawy. Wyciąg elektroniczny będzie dostępny w bankowości internetowej oraz może być 

przekazywany na wskazany adres email. 

Odp. Zgodnie z pkt. I.15 przedmiotu zamówienia. 

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat przy użyciu karty bankomatowej? 

Odp. Tak, Dopuszcza możliwość użycia karty bankomatowej. 

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat/wypłat w formie zamkniętej w 

oddziale Banku? 

Odp. To zależy, czy wpłaty/wypłaty będą księgowane w tym samym w dniu, jeżeli nie to 

nie wyrażamy zgody. 

10. Prosimy o udostępnienie możliwości złożenia oferty również w formie elektronicznej na 
wskazany adres email biorąc pod uwagę obecne okoliczności panujące w kraju. Oferta w 
formie elektronicznej będzie opatrzona podpisem kwalifikowanym zgodnie z reprezentacją 
i odpowiednimi pełnomocnictwami. 
Odp. Wyrażamy zgodę na przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: 
mariolar@powiatmlawski.pl do godz. 10.45 dnia 14.03.2022 r. 

11. Prosimy o przedłużenie termu składania ofert do 16.03.br 

Odp.  Nie wyrażamy zgody. 
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