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I-I.2151.20.2020  

FORMULARZ OFERTY  

  

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .............................................................................................................  

Adres: ....................................................................................................................................................  

Województwo: .................................................... Powiat: .........................................................  

REGON1:…………………................…..NIP:   …………………………................................  

TEL.:  .........………..…................………..... FAX: .................................................................. e-

mail :………………………………………………………………………………………….  

  

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy  

Gorzyce w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.”  

  

Lp.  Nazwa kryterium  

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł  

Dane przyjęte za 

podstawę obliczeń  

Prognozowana 

wartość  

zamówienia    

(kol. 3x kol.4)  

 1.  2.  3.  4.  5.  

1.  Opłata za realizację jednej wpłaty gotówkowej  0,00 1800 szt. x 24 m-cy  
  

2.  Opłata za realizację jednej wypłaty gotówkowej  0,00 3650 szt. x 24 mcy    

3.  
Opłata za przelew elektroniczny do innych 

banków  
0,00 2800 szt. x 24 m-cy  

  

4.  Opłata z przelew do innego banku  0,00 65 szt. x 24 m-cy    

5.  
Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego   

( bieżącego)  
 12 szt. x 24 m-cy  

  

6.  Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego   46 szt. x 24 m-cy    

7. 
Opłata za prowadzenie kont wirtualnych (płatności 

masowe) 

 

0,00 
2 szt. x 24 m-cy 

 

8  
Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w 

rachunku bieżącym  
 

1,5mln x (0,20 % + marża) x 365  
--------------------------------------- x 1 

365  

  

 

RAZEM (suma wierszy od 1 do 7)  

   

Lp  
Nazwa kryterium  

   

Wielkość 

wskaźnika 

w %  
Stawka WIBID 1M  kol 3 x kol. 4  

1  2  3  4  5  

1.  
Oprocentowanie środków pieniężnych na 

rachunkach bankowych     
0,00  

   

          

  Zamawiający dla oceny złożonych ofert przyjmuje stopę referencyjną:    

                                                      
1Jeżeli przepis szczególny wymaga jego posiadania  
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 WIBOR 1M – 0,20%; WIBID 1M – 0,00 %       

(Liczby podane w kolumnie 4, są jedynie przewidywanymi ilościami usług koniecznych do realizacji 

przedmiotu  zamówienia, oznacza to iż mogą ulec zmianie. Wprowadzone zostały w celu oszacowania  

  przewidywalnej wartości zamówienia).  

  

Cena brutto za kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Gorzyce w okresie od 01.01.2020 r. do 

31.12.2022 r. (suma wierszy od 1 do 7):  

  

………..................................................... zł  

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

  

1. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru naszej oferty.  

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

terminu do składania ofert.  

3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 31.12.2022 r.  

5. Zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie 

wyznaczonym przez Gminę Gorzyce, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  

6. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy :  

  

(1) .....................................   

(2) .....................................   

(3) .....................................  

Inne informacje Wykonawcy :  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

  

  

  

………………………………………………  
(miejscowość, data, podpis Wykonawcy)  


