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Zał. Nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

1) Przedmiot przetargu:

„Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Szydłowieckiego” 
 
2) Zamawiający:  

Powiat Szydłowiec – Starostwo Powiatowe w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7, 
26-500 Szydłowiec 

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w w/w przetargu nieograniczonym 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, nazwa/firma) 

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

(adres/siedziba wykonawcy, tel/fax.) 

4) W związku z  wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu 
nieograniczonego na w/w zadanie oferujemy: 

1. Oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach złotowych bieżących  
i pomocniczych wynosi …………………………………………………….……..…….…. (słownie: 
……………………………..……………………………………) – z zastrzeżeniem: marża banku nie może
przekroczyć 1,7% przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Koszt obsługi rachunków bankowych Zamawiającego (obliczony na podstawie danych 
podanych przez Zamawiającego w SIWZ) wynosi w PLN …………………………………...…… 
(słownie: …………………………………………………………………………………………… – w SIWZ C1.  

Przy czym oferujemy świadczenie usług o których mowa między innymi w rozdziale 16 pkt 2) SIWZ 
na następujących warunkach: 
a. opłata za otwarcie rachunku (jednorazowa od każdego rachunku) wynosi ……………. PLN, 
b. opłata za prowadzenie rachunku (miesięczna od każdego rachunku) wynosi ……………… PLN, 
c. opłata za wykonanie przelewu do innego banku w kraju w systemie ELIKSIR (od każdego 

przelewu) wynosi …………………. PLN, 
d. koszt instalacji dla każdego stanowiska, elektronicznego systemu umożliwiającego realizację

zleceń płatniczych (home banking) wraz z przeszkoleniem pracowników i licencjami na 
oprogramowanie (jednorazowo dla każdego stanowiska) wynosi ………………… PLN, 

e. opłata miesięczna  za prowadzenie elektronicznego systemu bankowego wynosi …………… PLN, 
f. prowizja od wpłat gotówki dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego 

wynosi ……………………%, 
g. prowizja od wpłat gotówki dokonywana na rachunki przez posiadacza rachunku  

wynosi ……………………%, 
h. prowizja od wypłat gotówki z rachunków własnych przez posiadacza rachunku  

wynosi ………………....%. 
Koszt o którym mowa w pkt. 2. niniejszej oferty został obliczony po podstawieniu wartości 
zawartych powyżej tj. od lit. a. do lit h. do wzoru (C1) w poniżej podany sposób: 
 
C1 = ((…..……....…x 28) + (..………...…x 28 x 12) + (………........x 814 x 12) + (………..……x 8) +

opłata „a”                                  opłata „b”                                          opłata „c” koszt „d”                     
+(…………...…x 8)+ + (……..………..…x 2.570 PLN x 12) + (……………… x 106.000 PLN x 12) + 
 opłata „e”                                         prowizja „f”                                                                prowizja „g” 
 + (………………….x 39.000 PLN x 12)) = …………………… PLN. 
 prowizja  „h” 

 



3. Koszt kredytu bankowego w rachunku bieżącym (obliczony na podstawie danych podanych 
przez Zamawiającego w SIWZ) wynosi w PLN …………………………….……………..… (słownie: 
…………………………………………………………………….……………………………….…) – w SIWZ C3.  

Przy czym oferujemy świadczenie usługi o której mowa między innymi w rozdziale 16 pkt. 3) SIWZ 
na następujących warunkach: 
a. prowizja przygotowawcza ………………. % od wartości limitu kredytowego tj. 200.000 PLN, 
b. wysokość marży w stosunku rocznym ……………… %. 
Koszt o którym mowa w pkt. 3 niniejszej oferty został obliczony po podstawieniu wartości zawartych 
powyżej tj. od lit. a. do lit b. do wzoru (C2) w poniżej podany sposób: 
 
C2 = ((……………… x 200.000 PLN) + ((W (+/-)………………………………….……….) x 200.000  
 Prowizja                                                                           należy wybrać właściwy  znak i wpisać wysokość marży
PLN x 0,5%)) =  ……………………………. PLN 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem  
i realizacją w/w przedmiotu zamówienia. 

5) Termin wykonania zamówienia:   24  miesięcy od dnia podpisania umowy 

6) Oświadczamy, że: 

• Spełniamy warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

• Wykonamy zadanie siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców∗/ przez podwykonawcę
w zakresie ………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 

7) Zapewniamy o ważności oferty do dnia  ………………………………………………………….. 

8) Oferta złożona została na ……… stronach, kolejno ponumerowanych od nr ……… do nr ……… 

9) Informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty, ponumerowanych na …….. stronach 
od numeru …….. do numeru ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) 
2) 
3)  
4)  
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
 

……………………………………………….. 
(podpis osoby uprawnionej do  występowania w imieniu wykonawcy) 

 

∗ niepotrzebne skreślić



Zał. Nr 2 

„Oświadczenie Wykonawcy” z art.  22  i art. 24 ustawy  

Prawo Zamówień Publicznych 

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego,

organizowanego przez Zamawiającego: Powiat Szydłowiecki – Starostwo Powiatowe w Szydłowcu,  
pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec 

„Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Szydłowieckiego” 

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:  
1. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007r. Nr  223, poz. 1655): 
a. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d. Nie podlegamy  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
2. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
3. Jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty,  jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy w 

razie wygrania przetargu, 
4. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym FORMULARZU OFERTOWYM  

są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe, 
5. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 

każdej kwestii zawartej w oświadczeniu, 
6. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą

wymagane, podaje się poniżej: 

1) ........................................................................................................................ 

2)........................................................................................................................ 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

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

 (podpis i pieczęć)

Data................................... 

……………………………………… 
 Pieczęć wykonawcy 



Zał. Nr 3
WYKAZ SŁUG ZREALIZOWANYCH W LATACH 2005-2007

dot. Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Szydłowieckiego”

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane
należycie.

Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa i opis wykonanych usług Termin rozpoczęcia
i zakończenia świadczenia usług

…………………………………… ……………….………………………………………
(miejscowość, data) podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


