
          Załącznik Nr 1 do SWIZ                
 
ZNAK: ZP 271. 19.2014 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
 Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 Gmina Lipnik 
Lipnik 20 
27-540 Lipnik 
www.bip.lipnik.pl   
inwestycje@lipnik.pl   
Godziny urzędowania  7.15 do 15.15 
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na 

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych” 

Numer sprawy:  ZNAK: ZPZ.271.19.2014  
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę: 
 
 
 
 



 
 
 

Lp. 

 
 

Czynności bankowe 

 
 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Przewidywana ilość w 
przyjętym okresie 

(miesięczne, średnio- 
miesięczne dla całego  

okresu objętego 
umową. 

Czas trwania 
umowy wyrażony 

w miesiącach 
bądź inny symbol 
przyjęty dla danej 

opcji (1= cały 
okres umowy)   

Wartość 
(w okresie 60 

miesięcy 
wyrażona w zł.) 

1 2 3 4 5 6(3x4x5) 

1 Opłata za otwarcie rachunku 
bankowego (bieżącego, 
pomocniczego) 

 7 bieżących +  
31pomoc. = 38 

(przyjęto dla okresu 
objętego umową)   

1  

2 Miesięczna opłata za 
prowadzenie rachunku 
bieżącego 

 7 bieżących 
miesięczna 

60 - miesięcy  

3 Miesięczna opłata za 
prowadzenie rachunku 
pomocniczego 

 31 pomocniczych 
miesięczna 

60 - miesięcy  

4 Opłata za wykonanie przelewu 
wewnątrz bankowego 

 230 
średnio miesięczna 

60 - miesięcy  

5 Opłata za wykonanie przelewu 
do innych banków 

 633 
średnio miesięczna 

60 - miesięcy  

Razem cena oferty brutto – czynności bankowych  

 
OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH 

Lp. Pozycja Marża banku 

6 Oprocentowanie rachunku bankowego (bieżącego i pomocniczego) dla 
uzyskania porównania należy podać oprocentowanie w oparciu o 
WIBID1Mna dzień 01.12.2014r. tj. korygowany wskaźnikiem marży 
banku. 

WIBID1M.1.88%    -  marża 
banku …....... = ….............% 

   
WIBID1M na dzień 01.12.2014r. = 1.88 % 
 
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, 
faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, 
faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 



 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
3. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 
....................................., w formie: ........................................... 
4. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:………………………..….   
5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 
umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
Zastrzeżenie wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
informacje  dotyczące podwykonawcy 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 


