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Formularz wzór nr 1 
 

FORMULARZ OFERTY  
 

pełna nazwa Wykonawcy 
 
..............................................................                     .............................. dnia .................. 
.............................................................. 
adres siedziby Wykonawcy 
ulica...................................................... 
miasto………………………………… 
województwo  ………………………..     / pieczęć  firmowa / 
Nr NIP ................................................. 
Nr REGON .......................................... 
nr telefonu ........................................... 
nr faksu  …........................................... 
adres e-mail………………………….. 
                          GMINA  GŁUSZYCA  

 ul. Grunwaldzka 55 

        58-340 Głuszyca 

 
 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. IiR.271.3.3.2013 na wykonanie zamówienia 
pod nazwą: 
 

„Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Głuszyca, prowadzenia rachunków 

bankowych oraz przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych” 

  

1. My niżej podpisani oferujemy zrealizować (zamówienie publiczne) umowę, zgodnie z warunkami 
dokumentacji przetargowej za cenę ofertową: 

a) koszt jednostkowych (za jeden rachunek) wartości opłat z tytułu: otwarcia i prowadzenia 
rachunku, realizacji przelewów zewnętrznych i wewnętrznych elektronicznych, przyjmowanie wpłat od 
kontrahentów Gminy, uruchomienia i obsługi usługi systemu bankowości elektronicznej 

cena: ............................................. (słownie: ...................................................................................) 

b) oprocentowanie rachunku bieżącego i lokat jednodniowych/overnight i weekendowych : 

WIBID      0/N-mp      i      WIBID      T/N-m p      z      dnia      14.03.2013r.      tj.     % 

(słownie:...................................... ) - ........................% marży (słownie .....................................) 

c) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym : 

WIBOR IM z dnia 14.03.2013r. tj.      ......................  % (słownie: ....................................... ................) 

+ .........................% marży (słownie: ................................. ...............................) 

w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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2. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
 
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia 31.03.2017 r. 
 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  uznajemy się za 

związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 
 
5. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego 

przez (niepotrzebne skreślić) 
  
 ................................................................................................................................................. 

     (nazwa lidera) 

6. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 
postępowania. 

 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. 
 
8. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać siłami własnymi. 
 
9. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach …., niniejsza 

oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec 
przed ogólnym dostępem. 

 
10. Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie 

publiczne w rozumieniu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
11. Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów konsorcjum) nie świadczyła usług doradczych 

w czasie etapów przygotowawczych dla usługi objętej niniejszym postępowaniem. 
 
12. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Prawo 

zamówień publicznych i przedstawiamy dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 
 
13. Oświadczamy, że posiadamy co najmniej 1 Oddział Banku na terenie miasta Głuszycy lub do dnia 

podpisania umowy, taki oddział utworzymy. 
 
14. Nazwisko i imię: .................................................... 

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: ..................................... 

Miejscowość i data: ................................................................... 

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki: (numerowany wykaz załączników wraz 
z tytułami) 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

........................................................................ 
Podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 
 
 
 
Pieczęć wykonawcy 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

w zakresie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
 

„Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Głuszyca, prowadzenia rachunków 

bankowych oraz przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych”  

 

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), a mianowicie: 
 
1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 

2. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
 
3. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia /lub/ przedstawiamy pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. /niepotrzebne skreślić/ 

 
4.  Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 
Miejscowość, data .........................................                  Podpis osób  upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
 

 
 
 
Pieczęć wykonawcy 
 

WYKAZ ODDZIAŁÓW/ PLACÓWEK/ PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wybór banku 
do bankowej obsługi budżetu Gminy Głuszyca, prowadzenia rachunków bankowych oraz 
przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych”, w celu potwierdzenia spełniania wymagań 
określonych w SIWZ (zaznaczyć odpowiedni punkt poniżej):  
 
 
1. Przedstawiamy wykaz oddziałów/ placówek bankowych/ punktów obsługi klienta na terenie 

miasta Głuszyca: 
 

L.p. 
Nazwa oddziału/ placówki/ punktu obsługi 

klienta 
Adres 

   

   

 
 
2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do utworzenia oddziału/ 

placówki/ punktu obsługi klienta na terenie miasta Głuszyca niezwłocznie, w terminie 
umożliwiającym należyte wykonanie umowy. 

 
 
 
 
 
Miejscowość, data ..............................................                Podpis osób upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 
 
 
Pieczęć wykonawcy 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

w zakresie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
 

„Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Głuszyca, prowadzenia rachunków 

bankowych oraz przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych” 

 

- na podstawie art. 24 ust. 1  i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 

 

 

 
Miejscowość, data ..............................................                Podpis osób upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


