
Załącznik nr 1  do „Zapytania ofertowego”
….......................................
(pieczęć Wykonawcy)

..................................................
(miejscowość,  data)

OFERTA

Gmina Żarów
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów
(nazwa/adres Zamawiającego)

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

"Bankową obsługę budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy 
w latach 2021 – 2023”

(nazwa, (firma) dokładny adres) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

1.  Składamy   ofertę  na  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym 
w zaproszeniu do składania ofert.

2. Cena ofert wynosi:
a) Cena ryczałtowa miesięczny koszt obsługi bankowej: …...............………..…… zł (brutto);

słownie :................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...................................
b) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:
WIBOR 1M + (stała marża banku …....………%)

c) Oprocentowanie lokat krótkoterminowych typu OVERNIGHT w stosunku rocznym:
P = WIBID 1M x R; R=……….................…..

d) Oprocentowanie lokat krótkoterminowych - lokaty weekendowej w stosunku rocznym:
P = WIBID 1M x R; R=………….................

e) Oprocentowanie środków na oprocentowanych lokatach terminowych w stosunku rocznym:
P = WIBID 1M x R; R=…………...............

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 – proponowane w ofercie oprocentowanie lokaty.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zmówienia w terminie do ……………………………………………….



4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą, przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym  w  zaproszeniu 
do składania ofert i uznajemy  się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy,  zgodnej z niniejszą oferta, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Oświadczamy, że przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia.
- Oświadczamy, że w stosunku do naszej formy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.
-  Oświadczamy,  że  posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy  potencjałem 
technicznym i finansowym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
- Oświadczamy, że na bieżąco regulujemy należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

8. Ofertę niniejszą składamy na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)  Załącznik  nr  1  –  Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  braku  podstaw 
do wykluczenia z postępowania.
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu placówki bądź oddziału na terenie miejscowości Żarów.
3) Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa.
4) Załącznik nr 4 – Aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych na 
terenie  Polski,  a także realizacji  usług objętych przedmiotem zamówienia  lub inny dokument potwierdzający  
zezwolenie  na  prowadzenie  czynności  bankowych  na  terenie  Polski,  a  także  realizacji  usług  objętych 
przedmiotem  zamówienia,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  Prawo  Bankowe  (tekst 
jednolity Dz. U.  z 2020 r., poz.1896 ).

…………………………………. dn.,  ……………………….                             

…..................................................................…
podpis i pieczęć Wykonawcy



Załącznik nr 1 do oferty

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 i braku podstaw do wykluczenia 
z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych

Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………..
………………………………..
………………………………...

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę, na

"Bankową obsługę budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy 
w latach 2021 – 2023”

1. oświadczam/-my, że spełniam/-my warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów, 

2) zdolności technicznej lub zawodowej,

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Oświadczam/-my,  że  nie  podlegam/-my  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U.  z  2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

.................................., dnia ..............................
.........................................................................

pieczęć podpis  Wykonawcy



Załącznik nr 2 do oferty

..

.....................................................
       (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................

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

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

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

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.

"Bankowa obsługa budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy 

w latach 2021 – 2023”

Oświadczamy, że:

  posiadamy placówkę(i), bądź oddział(y) * na terenie miejscowości Żarów pod adresem: 

………………………………………………………………………………………………….

lub

 nie posiadamy placówki, oddziału na terenie miejscowości Żarów.

W przypadku nie posiadania placówki bądź oddziału zobowiązujemy się utworzyć taką placówkę bądź 
oddział* na terenie miejscowości Żarów, w terminie do 01.02.2021 r. Placówka będzie funkcjonować przez 
cały okres obowiązywania umowy.

.................................., dnia ..............................

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

pieczątka/i imienna/e podpis  uprawnionego/ych

                                                                                                                    przedstawiciela/i Wykonawcy

*) Niepotrzebne skreślić



Załącznik nr  3 do oferty

.....................................................
(pieczęć Wykonawcy)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym upoważniamy Pana/Panią ......................................................................................

zam. ................................................................................. nr PESEL ........................................

do  występowania  w  imieniu:  ............................................................................................., 

składania  oświadczeń,  zaciągania  zobowiązań  oraz  reprezentowania 

…………………………………………….…………....  w  procedurze  związanej  z 

udzieleniem  zamówienia  publicznego  na 

…………………………………………………………………………………………............

.................................., dnia ..............................
               

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

pieczątka/i imienna/e podpis  uprawnionego/ych

                                                                                                                    przedstawiciela/i Wykonawcy
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