Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/
Wykonawców w przypadku
oferty wspólnej
Adres*
NIP*
REGON*
TEL.*
E-mail*
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
Zamawiający
Gmina Wasilków
reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
NIP 9662104341
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy
Wasilków oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie 01.08.2020-31.07.2022 na
poniższych warunkach:
Lp.
1

Składowa oferty

Cena brutto (w zł)

Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej za
prowadzenie obsługi bankowej Gminy Wasilków,
obejmująca wszystkie koszty obsługi Zamawiającego
poza kosztami wykorzystanego kredytu w rachunku
bieżącym
Składowa oferty

2

3

………………….
Stawka procentowa

Wysokość oprocentowania środków na rachunku 0,03% WIBID 1M z 30.06.2020 r.
bieżącym oraz rachunkach pomocniczych (zmienna
stopa procentowa WIBID 1M powiększoną o stałą ……… renta banku
rentę zaoferowaną przez wykonawcę - dodatnią lub
ujemną – wyrażoną w pkt%)
……… łączna wysokość
oprocentowania
0,23% WIBOR 1M z 30.06.2020 r.
Wysokość oprocentowania kredytów w rachunku
bieżącym budżetu
(zmienna stopa procentowa
…………… marża banku
WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę wykonawcy dodatnią lub ujemną – wyrażoną w pkt%)
…………… łączna wysokość
oprocentowania
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Oświadczam(y), że powyższe cenowe i pozacenowe składowe oferty zawierają wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi w przedmiocie zapytania
przez Zamawiającego, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczam(y), że podmiot, który
reprezentuję:
A1. posiada punkt obsługi kasowej na terenie miasta Wasilków, mieszczący się przy
ul. .............................................. **
A2. do dnia …………………… utworzy punkt obsługi kasowej na terenie miasta Wasilków**
B. charakteryzuje się współczynnikiem wypłacalności (WW) na poziomie ………..
C1. Nie był i nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub/i postępowania sprawdzającego**
C2. Był i/lub jest w trakcie postępowania upadłościowego lub/i postępowania sprawdzającego**
** niepotrzebne skreślić

Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera …........ kolejno ponumerowanych stron.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.)
2) inne: …..……………………………………………………………………………………………….

………………....
data

.............................................................
(podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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