
Pytania i odpowiedzi  do zapytania ofertowego nr  FN.3052.1.2021.RN 

z dnia 15.04.2021 r. 
 

1. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego dotyczy ono obsługi bankowej budżetu Powiatu 

Opolskiego – Starostwa Powiatowego w Opolu na okres 12 miesięcy tj. od dnia 31.05.2021 r. 

do dnia 31.05.2022 r. Natomiast w Rozdziale II pkt. 23. „Umowa z bankiem będzie podpisana 

na okres kolejnych trzech lat licząc od dnia jej podpisania. Prosimy o wskazanie właściwego 

okresu, na który ma być zawarta umowa. 

 

Odp.: Prawidłowy okres to 12 miesięcy tj. od dnia 31.05.2021 r. do dnia 31.05.2022 r. W związku 

z tym pkt 23 rozdział II otrzymuje brzmienie: 

„Umowa z bankiem będzie podpisana na 12 miesięcy z mocą obowiązywania od dnia 31.05.2021 r. 

do dnia 31.05.2022 r.” 

 

2. Czy Usługa wymiany gotówki nominałów w PLN na inne nominały w PLN, w dniu 

dokonanego zgłoszenia –przedłożenie specyfikacji – może odbywać się poprzez wpłatę 

środków oraz wypłatę zgodnie z przekazaną specyfikacją?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

3. Otwieranie i zamykanie rachunków pomocniczych w trakcie trwania umowy. – czy może być 

realizowane poprzez system Bankowości elektronicznej?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

4. Automatyczne lokowanie codziennego salda na wskazanych rachunkach bankowych oraz 

Przyjmowanie lokat terminowych czy można dopisać pod warunkiem iż takie produkty znajdują 

się w aktualnej ofercie Banku. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

5. Zapewnienie bezpłatnego doradztwa finansowego w zakresie objętym umową rachunku 

bankowego. – prośba o doprecyzowanie czy chodzi o wsparcie Doradcy Bankowego.  

 

Odp. Rozdział II pkt 21 ma brzmienie „Zapewnienie bezpłatnego wsparcia doradcy bankowego  

w zakresie objętym umową rachunku bankowego.” 

Zamawiający potwierdza jeszcze raz, że dotyczy to wsparcia doradcy bankowego. 

 

 

Mając na uwadze powyższe a w szczególności brak jednoznacznego zdefiniowania okresu wykonania 

przedmiotu zapytania ofertowego, który jest kluczowym elementem cenotwórczym, prosimy o 

przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 28 kwietnia 2021r. oraz- z uwagi na panujący stan 

epidemiczny, dopuszczenie możliwości przesłania oferty w formie elektronicznej na wskazany przez 

Zamawiającego adres.  

 

Odp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.04.2021 r. do godz. 12.00. 

Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej na adres zamowienia@powiatopolski.pl . 

mailto:zamowienia@powiatopolski.pl


Oferta oraz oświadczenia składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć podpisem zaufanym, 

podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym. 

Zamawiający udostępnia formularz w formie edytowalnej, nie należy modyfikować jego treści. 


