
                                                         Załącznik Nr 1 
                      

    O F E R T A  DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

“Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i  jednostek organizacyjnych”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa Zamawiającego:      GMINA LIPNIK
REGON : 8304009838
NIP: 863-16-05-917
Adres : Lipnik 20  27-540 Lipnik

2. WYKONAWCA:

Nazwa: ........................................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................

Tel.  ................................................................ Fax .....................................................................

REGON .........................................................  NIP. ..................................................................

3. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Lp. Pozycja Jednostka
                    

Cena jednostkowa lub 
procentowa

1. Wysokość oprocentowania środków na 
rachunku bieżącym budżetu

%

  3,320 %*   - . 
marża banku              

=  .................... %

2 Opłata za otwarcie rachunku bieżącego zł

3 Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego zł

4 Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 
bieżącego

zł

5 Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 
pomocniczego

zł

6 Opłata za wykonanie przelewu 
wewnątrzbankowego

zł

7 Opłata z realizację przelewów do innych 
banków zł

*VIBID 1M na dzień 01.09.2009r.



4. Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy,
faks: .......... .......... .......... zakres odpowiedzialności
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy,
faks: .......... .......... .......... zakres odpowiedzialności

5. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

6. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. tj. 30 dni
3. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotne warunki zamówienia zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
zgodnie z projektem umowy załączonym do SIWZ.
na wyżej wymienionych warunkach miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Do niniejszego formularza ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia wymienione
w SIWZ.
5. Oferta została złożona na ............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od numeru ...............................
do numeru ...............................

7. Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Nie jest wymagane



9. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

10. Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

..............................................................................
Imiona i nazwiska osób
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

.................................................................................
(czytelne podpisy osób
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
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