
Załącznik nr 1 do SIWZ

pieczęć adresowa 
Wykonawcy 

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

nr tel./faxu .............................................................................

REGON .............................................................................

NIP .............................................................................

internet http:// .............................................................................

e-mail .............................................................................

O F E R T A
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

bankową obsługę budżetu Gminy Pilchowice w latach 2012 - 2015 

Ja/My niżej podpisani:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Jako upoważniony/ upoważnieni przedstawiciel/le BANKU
.....................................................................................................................................................
(nazwa i adres Banku)

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

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

oświadczam/y że:

1. Oferujemy wykonanie usługi pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Pilchowice w latach    
    2012 - 2015”  na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
    za cenę           ............................................................................... zł
   (słownie: ................................................................................................................................

                ................................................................................................................................)

w tym:
koszt kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym …................ zł, na który składa się:
a) prowizja zawierająca wszelkie opłaty i koszty związane z uruchomieniem i obsługą  
    kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, w wysokości …..................zł, tj. ….....%,
b) odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości ….........zł, tj. .. %
    (co stanowi sumę stawki WIBOR 1M z dnia 17 października 2011 r. i marży banku 
     w  wysokości …...........%).

Oferujemy także oprocentowanie środków:
a) dla lokat „over night” w wysokości  …..... %, co stanowi stawkę WIBID 1M  z dnia 
17 października 2011 r. skorygowaną o wskaźnik korygujący banku w wysokości …..p. p.,
b) dla lokat weekendowych w wysokości  …..... %, co stanowi stawkę WIBID 1M  z dnia 
17 października 2011 r. skorygowaną o wskaźnik korygujący banku w wysokości ......p. p..



Oferujemy  realizację  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  od  01  stycznia  2012  r. 
do 31.12.2015 r.

2. Ponadto oświadczamy, że :

   a)  Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.
   b)  Uzyskaliśmy informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.
   c)  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu        
        składania ofert. 
   d)  Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik Nr 4 do SIWZ został przez nas   
        zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
        umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
        Zamawiającego. 
   e)  Spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 
   f)  Załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień      
        składania ofert (art. 297 kk). 
   

Na ............................kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

                                                                                    ..........................................................
...................................................                                       podpis/y osoby/osób uprawnionych 
miejsce i data                                                                              do reprezentacji

                             wykonawcy lub pełnomocnika 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
...............................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................


