
Załącznik Nr 1 

…………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

O F E R T A 

na 

„Świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek 

organizacyjnych” 

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy......................................................................................... 

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

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

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

2. Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Gmina Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a 

3. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu Zamówienia zgodnie z zaproszeniem t.j. 

1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach – marża w procentach ….…..……… 

2. Opłata za otwarcie rachunku bieżącego podana w zł. ………………….…..……………..… 

3. Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego podana w zł. …………..……..….………….… 

4. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego podana w zł. ……..…….…….…… 

5. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego podana w zł. ……..….….…… 

6. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego do wyodrębnionych środków z 

funduszy europejskich w zł…………………………………………………………………. 

7. Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku oraz 

od wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz budżetu gminy i podległych 

jednostek podana w procentach ……………………………………………………………. 

8. Prowizje od wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku…………..... 

9. Opłata pobierana za wydruk wyciągów podana w zł/ szt…..……………………………..… 

10. Opłata za przelew w wersji papierowej podana w zł /szt………..………………………… 



11. Opłata za przelew w wersji elektronicznej podana w zł/szt……...………………….…….. 

12. Opłata miesięczna za usługi bankowości elektronicznej podana w złotych……………….. 

13. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym podane w procentach 

(uwzględniające marżę banku oraz prowizję) ……………………….……………………. 

14.. Opłata za wydanie czeków gotówkowych…………………………………………….…… 

15. Opłata za instalacje programu do elektronicznej obsługi bankowej, przeszkolenie 

pracowników i serwis oprogramowania…………………………………………………... 

16. Pozostałe opłaty………………………………………………………….………………... 

17. Transport gotówki wraz z konwojem podany w zł/szt. - dotyczy wykonawcy nie 

posiadającego siedziby lub oddziału na terenie Gminy Bliżyn 

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

 

 

…………………………………………………. 

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 

  



Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIE BANKU 

 

Oferent oświadcza, że: 

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa. 

2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności zgodnej z 

przedmiotem zmówienia,  

3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. 

4. Jest bankiem. 

5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji. 

 

 

 

Data: ……………………………………    Podpisano: 

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta 

lub osoby upoważnione przez Oferenta 

zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami) 

 


