Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres WYKONAWCY:

(pieczęć Wykonawcy)
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy:………………………………………………………………………
Tel./faks:………………………………………………….
Nr REGON:……………………………………………….
Nr NIP:…………………………………………………….
1.

Zobowiązania Wykonawcy:
L.p.

1
1.
2,
3.
4.
5.

6.

Opis przedmiotu zamówienia

2
Opłata za otwarcie rachunku głównego
Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego
Opłata za prowadzenie rachunku głównego
Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego
Opłata za dostęp do bankowości elektronicznej
Prowizja za wypłaty gotówkowe w złotych dokonywane w
formie otwartej z rachunków prowadzonych w banku
Wykonawcy

Jednostka
miary
3

Cena
jednostko ilość czynności
wa
w okresie
36 m-cy
4
5

2.

Oprocentowanie środków na rachunkach, dla uzyskania
porównania należy podać oprocentowanie w oparciu o
WIBID ON na dzień ogłoszenia oferty tj. 07 GRUDNIA
2015

............ zł

1

...........

szt./jednorazowo

............. zł

8

...........

szt./miesiąc

............ zł

36

............

szt./miesiąc

............. zł

288

...........

miesięcznie

........

36

............

szacowana kwota
wypłat
gotówkowych

zł

.........%

2 026 044,00

% w skali
roku

..............zł

%

oprocentowanie środków na rachunkach bankowych: .................. %

Osoba do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialna za realizację zamówienia:

………………………………........................................………………………………………
4.

...........

Składamy niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami w zapytaniu ofertowym
za cenę:
cena brutto oferty: ...........................zł. sł. zł (................................................................................................................ . )
-

3.

6

szt./jednorazowo

CENA BRUTTO OFERTY (suma pozycji od 1 do 11)
1.

Razem w zł.
4x5

Oświadczam, że:
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
-

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

-

posiadamy odpowiedni potencjał techniczny i finansowy oraz osoby zdolne do realizacji Zamówienia,

%

5.

-

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

-

w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.

Na ……….. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty wraz z załącznikami.

Załączniki:
1.

…………………………………………………………………………..

2.

…………………………………………………………………………..

Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm),
jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia
publicznego.

Sulęcin, dnia …………………

…………………………………………………
pieczęć i podpis upoważnionej osoby

