
Rozdzial II:

Nawiązując do

prowadzonym w

budżetu gminy

PODPISANI

FORMULARZE

Załącznik Nr 1 - F.ORMULARZ OFERTY

Gmina Leoncin

05-155 Leoncin

ul. Partyzantów 3

ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne

trybie przetargu nieograniczonego na ,,Obsługę bankową i kasową

Leoncin oraz gminnych jednostek organizaryjnych" MY I\IZEJ

Nazwa Wykonawcy

dokładny adres Wykonawcy/Wykongwców (w przypadku skłądania oferty przez podmioty występujqce wspólnie

podać nazwyffirmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spótki cywilnej lub członków konsorcjum)

Nr telefonu i faks:

legitymujący się numerem NIP ..,,... otaz REGON

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie

okreŚlonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. PONIZEJ PRZEDSTAWIAMY OFEROWANE PP(ZEZ NAS WARUNKI

ZAMÓwIENIA:

1) oferowane usługi

a) otwarcie i prowadzenie w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki

finansowej rachunków biezących i pomocniczychbldzetu gminy i Urzędu Gminy oraz

gminnych j ednostek or ganizacyjnych,

b ) realizowanie poleceń przelewu w formię papierowej i elektronicznej;



c ) nieodpłatne udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku

informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia,

jeŻe|ijednostka nie wdroży systemu elektronicznego;

d) prowadzenie obsługi kasowej w miejscowości Leoncin

e) przyjmowanie środków na lokaty;

f) przechowanie Środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i

pomocniczych;

g) udzielanie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieŻącym do kwoty ustalonej

kaŻdoruzowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy

h) potwierdzenie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na kazdy dzienroboczy na

wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i

papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji);

i) uznawanie i obciążanie rachunków

j) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach kwartalnych ostatniego dnia

miesiąca;

k) nieodpłatną usługę''wyzerowania'' wskazanych rachuŃów bieżących urzędu

i jednostek organizacyjnych Gminy tj. ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, polegającąna

przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieiących

jednostek Gminy (np' niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany

rachunek;

l) wydawanie t realizacja blaŃietów czekowych,

ł) umożliwienie nieodpłatnego uzyskiwaniaprzez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości

elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachuŃów jednostek organizacyjnych

wymienionych w SIWZ,

m ) moŻliwość wdrozenia nieodpłatnie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych

na dowolną ilośó stanowisk, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową

n) możliwośó umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych,

o) przechowywanie depozytów,

p) wydawanie opinii bankowych i zaśwtadczeń na wniosek zamawiającego.

2) obsługa rachunków

Za pr ow adzenie obsługi bankowej Wykonawc a otrzymyw aó b ędzie miesięczne ryczahowane

opłaty pobierane z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca w kwocie

3) Usługi pozostałe:



a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachuŃach bieżących

(WIBID 3 M . ....* plus/minus marża): ..... %o=Fiazem

oprocen towan ie  k redy tu . . . . .  . . . . . . . ( słown ie :  . . . .  . . . . . . . . . . )

b) oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (wIBoR _ 3M.

plus/minus marŻa): ,.. %o: Razem oprocentowanie kredyu .....

( słown ie :  . . . . . . . . . . . . )

c) Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku

b ieżącym:  . . , . . .  % ( słown ie :  . . . . . . . . . . . )
: Razem oprocentowanie kredyu

3. OŚWIADCZAMY, ie zapozna|iśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami

postępowania.

4. OŚWIADCZAMY, że wartości ujęte w cenach jednostkowych zawierają wszelkie

koszty, opłaty i prowizje związane z rea|izacją niniejszego zamówienia, zaś wszelkie inne

usługi, nie ujęte w niniejszej ofercie' a oferowanę przez nas w czasie trwania umowy'

traktowane będąjako promocyjne i świadczone będąbez pobierania jakichkolwiek opłat.

5. ZAPEWNIAMY Świadczenie obsługi budzetu gminy oraz gminnych jednostek

organizacyjnych w okresie od 01.02.2012 r. do 31.01.2015 r.

6. oŚwr.ł.ocz\l{Y, Żę posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie

prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst

jednolity: DzU,2002r, Nr 72, poz.665 zpóźn.zm.).

7. OŚWIADCZAMY, Że posiadamy/otworzymy przed podpisaniem umowy na

realizację niniejszego zamówienia|, oddział'. placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie

gminy Leoncin dokonujący wypłat gotówkowych i przyjmujący wpłaty gotówkowe oraz

realizuj ący polecenia przelewu.

8. ZAPEWNIAMY udzielanie wyjaśnień, nie później niŻ w ciągu 2 dni roboczych,

niezgodności stanu środków na rachunkach Zamawiającego, zgŁoszonej przez posiadacza

rachunku.

9. ZAPEWNIAMY na|iczanie odsetek od środków na rachunkach Zamawiającego

prowadzonych w złotych (PLN) w okresach nie dłuzszychniz miesiąc kalendarzowy.

10. ZAPEWNIAMY naliczanie codziennie, a dopisywanie do sald rachunków

Zamawiającego odsetek od środków na rachunkach nie póżniej, niŻ w ostatnim dniu

roboczym kuŻde go mie siąca kończące go kwartał kalendarzowy.

' Nieodpowiednie skreślić



11. ZAPEWNIAMY traktowanie wszelkich informacji uzyskanych podczas współpracy

z posiadaczem rachunku, a zwł'aszcza informacji dotyczących jego tożsamości i statusu

finansowego jako poufne, a takze zapewniamy poufnośó uzyskanych informacji po

zakonczęniu współpracy z posiadaczem rachunku (udostępnienie osobie trzeciej informacji

bankowych dotyczących sytuacji finansowej Zamawiającego może nastąpió pod warunkiem

uzyskania stosownego upoważnienia od posiadacza rachunku i tylko w zakresie tego

upowaznienia).

12. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfrkacji

I stotnych Warunków Zamowienta.

13. OŚWIADCZAMY, ie sposób

niniej szego zamówienia jest następujący:

reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb

(Wypełniająjedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

14. POTWIERDZAMY, Że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne

do przygotowania oferty i posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach rea|izacji

zamówienia.

15. POTWIERDZAMY, ie zapozna|iśmy się ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia i przyjmuj emy jąbez zastrzeŻen.

16. POZOSTAJEMY zwięani ofertą przęz okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu

składania ofert.

|7. oŚwr.ł.ucZAN.I{Y, iżz - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w oforcie

na stronach nr od do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne

i nię zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczartiu nieuczciwej konkurencj i.

18. oŚwra.oczilMY, Że zapoznaliŚmy się z postanowieniami umowy' określonymi

w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zarnówienia i zobowiąpujemy się, w przypadku wyboru

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wznaczonym ptzez

Zanavtiającego'

|9. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralnączęść są:



dnia .2012 r.

(p o dp is Wy konaw cy/ IŁy konaw c ów)


