
Załącznik Nr 2 do SIWZ

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

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

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

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

....................................................................
numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

FORMULARZ OFERTY

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

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę 
na wykonanie zadania pn: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Włodowice i jednostek 
organizacyjnych Gminy Włodowice”
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= WIBID 1M x R, gdzie R wynosi…………………
Dla badania ofert przyjmuje się stawkę WIBID 1M na dzień 31.10.2012r., który wynosi: 
4,57%;
Oprocentowanie środków na rachunkach w stosunku rocznym P = ….......................%.

R- współczynnik korygujący dodatni, który należy podać z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku (uwzględniający marżę banku – stały w okresie obowiązywania umowy); 
W  przypadku,  gdy  wartość  jednostkowa współczynnika  będzie  wynosiła  0,00 
to Zamawiający przyjmie wartość 0,01.
P- oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w stosunku rocznym.

1.3  Oprocentowanie  odnawialnego  kredytu  w  rachunku  bieżącym  w  stosunku 
rocznym:
O= WIBOR 1M + Mb, gdzie Mb wynosi  ……………%
Dla badania ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 1M na dzień na dzień 31.10.2012r., który 
wynosi: 4,77%.



Oprocentowanie  odnawialnego  kredytu  w  rachunku  bieżącym  w  stosunku  rocznym 

O = …....................% 

Mb – stała marża banku (stała w okresie obowiązywania umowy).
O - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w stosunku rocznym.

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

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Zamówienie wykonamy w terminie na warunkach wymaganych przez Zamawiającego – 
3  lata od  daty  rozpoczynającej  okres  obowiązywania  umowy.  Przewidywany  termin 
realizacji umowy – rozpoczęcie   01.01.2013r. - zakończenie 31.12.2015r.
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej 
załącznikami  dotyczącymi  przedmiotowego  postępowania  i  nie  wnosimy  do  niej 
zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  potrzebne do  przygotowania  oferty 
i do właściwego wykonania zamówienia.
3.  Oświadczamy,  że  zawarte  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  „istotne 
postanowienia  umowy” (Załącznik  Nr  6  do  SIWZ) 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.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.  Podwykonawcom zamierzamy/nie  zamierzamy*  powierzyć  wykonanie  następujących 

części zamówienia:
a) wykonanie ...................................................................................

b) wykonanie ....................................................................................
* niepotrzebne skreślić

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

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

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


