
Załącznik nr 1 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej: 

Adres:………………………………………… 

tel./Fax………………………………………..  

REGON:…………………………………….. 

NIP:…………………………………………… 

Email:…………………………………………. 
 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bogoria oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 
2021-2023” 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

A. Cena bieżącej obsługi bankowej (Bo) (podana cena: musi obejmować cały okres  trwania umowy; musi 

uwzględniać wszystkie konta Gminy i jej jednostek; musi uwzględniać pozostałe wymagania określone w SIWZ; 

jest niezmienna przez cały o ki* es trM>anici umowy) 

wartość wynosi:  ................................................................................................................. ……..zł 

(słownie: ........................................................................................................................................ ) 

B. Oprocentowanie środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku 

rocznym) (Wskaźnik korekty określa Wykonawca; nie podlega on zmianie w czasie trwania umowy; wartość 

należy podać z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku) 

Opś = WIBOR IM** ……. x wskaźnik korekty .......................= ...................... % 

C. Oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (Wysokość marży określa Wykonawca. Marża nie podlega 

zmianie w czasie trwania umowy; wartość należy podać z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku) 

Krb = WIBOR IM** ……… +/- marża bankowa ....................= ...................... % 

** Wyliczenia oparte na wskaźniku WIBOR IM opublikowanym na dzień 30.11.2020 r.   

1. Zakres usługi do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w wymaganym terminie. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przyjęliśmy 

zawarte w niej warunki i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

5. Warunki płatności: zgodnie z warunkami SIWZ. 

6. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1: 

□ TAK  

□ NIE 

                                            
1 Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE mikroprzedsiębiorstwo: 

przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; małe 

przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 

euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie sq mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 

osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 



7. Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu/ów2: 

(nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP, 

KRS/CEiDG), na potwierdzenie spełnienia warunku pkt ........ SIWZ; 

8. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale Podwykonawców  ..............................  

 ...................................  (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP, KRS/CEiDG), któremu 

powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: ................................................... ; 

9. Oświadczam(y), iż wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie2 prowadził do powstania                     

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył  ..........................................................................  

(wpisać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia, a ich 

wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła .................................................... zł. 

(w wykropkowane pola należy wpisać adnotację nie dotyczy, jeśli wybór oferty nie będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego). 

10. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem            

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.4 

11.Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ 

załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełniony formularz oferty; 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp wg załącznika nr 

2 do SIWZ; 

3) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy); 

4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 
5)  ..........................................................................................................................  

 
Ofertę sporządzono dnia: 

 

……………………………….    

 

      ………………………………………………………………… 

     (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

                                            
2skreślić jeżeli nie dotyczy 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1). 
Ąw przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


