Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr OR-I.272.3.2018
Załącznik Nr 1 do SIWZ

...........................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy......................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................................
Tel. .......................................................... Faks ........................................................e-mail………………..
NIP ............................................................ REGON .....................................................................................
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

udzielenie

„Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Myszkowskiego, Starostwa Powiatowego
w Myszkowie, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży”.
- oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ
w okresie trwania umowy za cenę:
- ......................................................................zł netto,
- słownie:.....................................................................................................................................................
- ......................................................................zł brutto,
- słownie:.....................................................................................................................................................
ELEMENTY KALKULACJI CENY
1

2

3

4

5

6

7

Wyszczególnienie
czynności i operacji
Wykonawcy

Jednostki
miary

Przewidywana
Ilość czynności

Wartość
jednostkowa
oferty –
netto/brutto

Ilość okresów
rozliczeniowych

Cena netto/
brutto

Uwagi

Wartość dokonania
opłat od
jednorazowego
przelewu w formie
elektronicznej do
innego banku (x)

ilość /
miesięcznie

Wartość odbioru
gotówki z Punktu
Kasowego Starostwa
Powiatowego

ilość/
miesięcznie

2.200 szt

(kolumna
3x4x5)
60 miesięcy

za 1 szt.

za 1 dzień

--------

średnio 21 dni
w miesiącu
kalendarzowym

60 miesięcy

Dotyczy
Urzędu
Starostwa
Powiatowego
w Myszkowie
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Koszt
uruchomionego
kredytu w rachunku
bieżącym

RAZEM

Roczne
szacunkowe
wykorzystanie
kredytu

2.000.000 zł x)

X

X

WIBOR 1M
1,64% +
marża Banku
%=

X

5 lat

Dotyczy
Powiatu
Myszkowskie
go

X

X

x) – szacunkowe wykorzystanie kredytu 60 dni w roku. Rok liczony 365 dni.

ELEMENTY KALKULACJI OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PLN
Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych WIBID 1M (1,44% ) +
marża Banku i na lokatach weekendowych WIBID T/N ( 1,31%) + marża Banku ( w procentach w
skali roku).
1. Rachunki bieżące i pomocnicze ……...……….%
2. Lokaty weekendowe

……………….%

Oświadczam, że:
1. Oferuję wykonywanie przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do 06 lipca 2023
roku
2. Zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą prze okres 30 dni od dnia składania ofert.
4. Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
dlatego poniżej wskazuję nazwę usług, których świadczenie prowadzi do obowiązku
podatkowego u Zamawiającego, oraz wykazuję ich wartość bez kwoty podatku:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(wypełnić tylko w przypadku opisanym powyżej)
5. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy

powierzyć podwykonawcom /niepotrzebne skreślić/.
Zakres zlecany podwykonawcy

Nazwa i adres podwykonawcy (o ile są znane)

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie zostanie wykonane przez
Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy).

6.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) – rozdz. 7, zaliczam się do
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mikroprzedsiębiorców, albo małych

……………………………………
(wypełnić:
przedsiębiorców, albo średnich przedsiębiorców).
7.
W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do sporządzenia umowy zgodnie
z istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8.

Oferta zawiera/nie zawiera /niepotrzebne skreślić/ informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419). Informacje stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są na stronach: ….. oferty.
Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na:
(proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
9.

10.

Wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki
związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest
kompletna.
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:
………………………………………………………………………………………………
(wypełnić, jeśli dotyczy)

11.

Dane do korespondencji:
Adres: .....................................................................................................................................
Numer telefonu: …………………………………………………………………………..
Numer faksu: …………………………………………………………….........................
e-mail: ......................................................................................................................

12.

Informujemy, że legitymujemy się następującymi dokumentami, które są powszechnie
dostępne w postaci elektronicznej i znajdują się w ogólnodostępnych, bezpłatnych bazach
danych: (wypełnić jeżeli dotyczy)
a) dokument …………………………………………… adres: www………………………..
b) dokument …………………………………………… adres: www ……………………….

13.

Wskazujemy
następujące
dokumenty,
które
w siedzibie Zamawiającego (wypełnić jeżeli dotyczy)

są

aktualne

i

dostępne

c) dokument……………………………………… postępowanie………………………..
14. Wykonawca oświadcza, że:
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uzyskaliśmy zgodę wszystkich osób, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskamy
zgodę wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na
przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego;
poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz
poinformujemy
wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną
udostępnione Zamawiającemu;
poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz
poinformujemy wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty,
że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do
protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

−

−

−

15.

Oferta została złożona na …………………….. stronach.

16.

Do oferty dołączono następujące dokumenty:
a.

…………………………………………………………………………………………………

b.

…………………………………………………………………………………………………

c.

………………………………………………………………………………………………

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że dane zawarte w ofercie
oraz załączone do niej oświadczenia i dokumenty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 233 § 1 K.k. ).

..................................................................................................................................................
(podpis/y Wykonawcy /
podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy )

......................................., dnia ..................... 2018 r.

