
Nazwa firmy (Wykonawcy): ............................................ 
     
........................................................................................

Adres Wykonawcy: ....................................................... 

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

NIP: .........................................................

Tel: ..........................................................

Fax: ….....................................................

e-mail: ….................................................

FORMULARZ OFERTY

Gmina Włodowice
z siedzibą Urząd Gminy Włodowice
42-421 Włodowice
ul. Krakowska 26

Nawiązując  do  zaproszenia  do  udziału  w  postępowaniu  z  dn.  04.12.2015r. 
Prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 (zamówienie do  30 000 EURO) Prawo zamówień 
publicznych,  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  na  wykonanie  usługi  pn:  „Bankowa 
obsługa  budżetu  Gminy  Włodowice,  jednostek  budżetowych  Gminy  Włodowice 
i Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach”
oferujemy wykonanie w/w zadania na następujących warunkach:

1.1 Cena ryczałtowa miesięczny koszt obsługi bankowej od jednostki: 

…………………….…..………………….… zł (brutto),

słownie : ………………………………………………...........................................

1.2 Oprocentowanie środków na rachunkach w stosunku rocznym (P):

P= WIBID 1M x R = …..................%,

gdzie R wynosi………………

Dla badania ofert przyjmuje się stawkę WIBID 1M na dzień 30.11.2015r., który wynosi: 
1,47 %;
R- współczynnik korygujący dodatni, który należy podać z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku (uwzględniający marżę banku – stały w okresie obowiązywania umowy); 
P- oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w stosunku rocznym.

Uwaga:  wszystkie  wartości  formularza  ofertowego  należy  podać  w  zaokrągleniu 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oświadczamy, że:
1/  Zapoznaliśmy się  z  opisem przedmiotu  zamówienia  oraz  warunkami  ubiegania  się 
o  udzielenie zamówienia i  nie  wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.



2/ Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
3/ Posiadamy wiedzę i doświadczenie;
4/ Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
5/ Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia.
Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie na warunkach wymaganych przez 
Zamawiającego  –  3  lata od  daty  rozpoczynającej  okres  obowiązywania  umowy. 
Przewidywany  termin  realizacji  umowy  –  rozpoczęcie  01.01.2016  r.  -  zakończenie 
31.12.2018 r.
Oświadczamy,  że  zawarte  w  zaproszeniu  do  udziału  w  postępowaniu  „istotne 
postanowienia umowy” (Załącznik nr 4 do zaproszenia) zostały przez nas zaakceptowane 
i  zobowiązujemy się  w przypadku wybrania naszej  oferty do wprowadzenia zawartych 
w nich zapisów do treści  umowy oraz zawarcia umowy na przedmiotowych warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Do niniejszej oferty załączamy:
.................................................
…………………………………..
…………………………………..
………………………………….
………………………………….

..................................................
miejscowość i data

................................................................................
Podpis  osób  uprawnionych  do  składania 
oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy 
oraz pieczątka / pieczątki


