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Zał. nr 1 do SIWZ 
  

FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTYY 
  

 

 

............................................. 
Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP 
 

GGmmiinnaa  OOssiieekk 
uull..  RRyynneekk  11 

2288--222211  OOssiieekk 
  

  

OFERTA PRZETARGOWA 

Na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Osiek i jej jednostek organizacyjnych  

w okresie od 01.11.2018 r. do 31.10.2022 r.” 

 

Pełna nazwa wykonawcy 
 

 

 

Siedziba (kod, miejscowość, 

ulica, nr budynku, nr lokalu) 
 

 

REGON 
 

 

NIP 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Nr faxu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

Imię i nazwisko osoby/osób 

upoważnionych do 
reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia na poniższych warunkach: 

Oferowana cena-koszt usług bankowych (brutto) 

Rodzaj opłaty związanej z obsługą bankową Wartość 

jednostkowa (zł) 

Ceny jednostkowe 

(zł x szt) 

Jednorazowa opłata za otwarcie rachunku 

bankowego 

 

  

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 

podstawowego  

 

  

 

 

 

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku   
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pomocniczego 

 

Opłata za wykonanie 1 szt. przelewu 

elektronicznego 

 

  

Opłata za wykonanie 1 szt. przelewu 

papierowego 

 

  

Łączna kwota z tytułu ponoszonych w okresie 

obowiązywania umowy opłat (48 m-cy) 

 

  

Cena oferty 

 

  

 

Wycena wyżej wymienionych usług dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy 

Osiek. 

1. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych: 

- stawka WIBOR 1M z dnia 30.09.2018 r. + marża  

2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 

W celu obliczenia kosztu należy uwzględnić wszystkie koszty obsługi kredytu, na 

które składają się: 

- stawka bazowa WIBOR 1M z dnia 30.09.2018 r. 

- marża banku, która będzie obowiązywała przez czas trwania umowy.  

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od 01.11.2018 r. do 31.10.2022 r.  

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składnia ofert. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz      

ze wszystkimi załącznikami, istotnymi warunkami umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń  

i akceptujemy warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy informacje konieczne                         

do przygotowania oferty. 

6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umów na warunkach 

zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym 

przez zamawiającego. 

7. Zostałem poinformowany, że mogę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, przed upływem terminu 

składania ofert, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby 

nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

8. Niniejszą ofertę składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 

9. Oferta obejmuje następujące załączniki: 

1) ……………………………………… 

2) ……………………………………… 

3) ……………………………………… 

4) ……………………………………… 

 

 

………………………dn. ……………   ………………………………………… 

             podpis/y osoby/osób          


