Załącznik Nr 1 do SIWZ
.....................................................................
(miejscowość i data)
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
…………………………………………………………………………………………………
Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
…………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji
…………………………………………………………………………………………………
adres e-mail, numer telefonu i faksu

Formularz ofertowy
na
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek
budżetowych Gminy w okresie od 01.02.2021 do 31.01.2023
Nawiązując do przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
BZP Nr 761733-N-2020 oraz na stronie internetowej Urzędu www.um.ostrowiec.pl
w dniu 3 grudnia 2020 r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach
i za określone niżej kwoty:

I.

CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.

opłaty /
marże
banku

pozycja

dane do przyjęcia za
podstawę obliczeń

zapis wzoru
(dla wartości całego
zamówienia)

wartość dla całej
umowy

Roczna cena obsługi bankowej
O1

O2

miesięczna opłata ryczałtowa dla
każdego rachunku bieżącego za
ryczałtowa opłata miesięczna
………….. 22 rachunki bieżące
obsługę bankową jednostek Gminy
* 22 * 12 *2
Ostrowiec Świętokrzyski
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym
oprocentowanie kredytu
krótkoterminowego w rachunku
bieżącym budżetu Gminy (przyjęta
stawka WIBOR 1M z 23.11.2020 =
0,20% + marża banku)

…………

przyjmuje się 26 dni
w roku x średnie
zadłużenie 1.200.000,zł

………………

=[((26*1.200.000)*(0,002 +
marża banku)) / 365] * 2

………………

O1 + O2

…………..

=[((339*4.300.000)*(0,00+
marża banku)) / 365] * 2

………………

O3

…………..

Razem koszt Gminy
Oprocentowanie depozytów automatycznych

O3

oprocentowanie środków na
rachunkach bankowych (stawka
WIBID, zakładana na potrzeby
kalkulacji w wysokości
szacunkowej 1% *współczynnik
banku)

………….

Dochód Gminy

przyjmuje się 339 dni
w roku x średnią
wartość lokat
4.300.000,- zł

II.

Termin realizacji zamówienia od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku.

III.

Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym
adresem internetowym …………………………………………………………………..
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IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.

XII.

Oświadczam, że następujące części zamówienia zamierzam
podwykonawcom: Wypełnić jeżeli dotyczy.
Określenie części zamówienia
Nazwa/Firma podwykonawcy

powierzyć

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do zawartych w niej
uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się
do zawarcia z Zamawiającym umowy w ustalonym terminie.
Do niniejszego Formularza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia
wymienione w Rozdziale XII pkt 1.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
tj. 30 dni.
Oświadczam, że należę / nie należę* do sektora małych/ średnich przedsiębiorstw.1
Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do …… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww.
dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na stronach
nr od ….. do …..
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.
Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
Oferta została złożona na ....... stronach kolejno ponumerowanych od numeru ......
do numeru ........ .

*(niepotrzebne skreślić)

.........................................................................................................
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta na podstawie
wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

- małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. - średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny
obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.
1

2

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia
wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie
2|Strona

