
 
Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 
OBSŁUGĘ BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK 

BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY  
 

 
I. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 
wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
III. Osoba uprawniona do kontaktów:  

 
Imię i nazwisko 
 

 

 
Adres 
 

 

 
Nr telefonu 
 

 

 
Nr faksu 
 

 

 
Adres e-mail 
 

 

 
IV. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego”  w   zakresie   

objętym   specyfikacją   istotnych   warunków zamówienia, w następujący sposób: 
 

1. Koszty kredytu w rachunku bieżącym wyliczone na dzień 10 lipca 2012 r................zł.  
1.1. WIBOR 1M wyrażony w procentach ................................................................................. 

                                            
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.34.1.2012 



1.1.1.Opis sposobu wyliczenia WIBOR-u podanego w pkt. 1.1. stosowanego przez 
Wykonawcę z podaniem dni i miesięcy, które posłużyły do wyliczenia średniej 
stawki................................................................................................................................... 

1.2. Marża bankowa (dodatnia lub ujemna) dotycząca oprocentowania kredytu jako składowa 
(obok WIBOR-u)    stopy procentowej kredytu, podana w procentach............................ 

1.3. Wyliczenie kosztu oprocentowania kredytu według wzoru: 
10.000.000,00 zł* x (WIBOR 1M + MARŻA)......................................................................zł. 

 
2. Koszty obsługi rachunków (Suma opłat z punktów 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 

2,15)......................................................................................................................................zł. 
2.1. Opłata miesięczna za prowadzenie jednego rachunku        ...............zł 
2.2. Opłata za prowadzenie 232 rachunków przez 60 miesięcy.       ...............zł 
2.3. Opłata miesięczna, abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości  

elektronicznej  za  1 stanowisko   .............zł  
2.4. Opłata za 64** stanowiska przez 60 miesięcy         .            ..............zł 
2.5. Opłata za 1 przelew (papierowy *** lub elektroniczny) w ramach banku  

(przelewy wewnętrzne), w tym z wpływów bieżących         ..............zł 
2.6. Opłata za przelewy wewnętrzne, przewidywane do realizacji przez  

60 miesięcy po 2050 sztuk na miesiąc .          ...............zł 
2.7. Opłata za jeden przelew (papierowy lub elektroniczny) 

poza bank (przelewy zewnętrzne), w tym z wpływów bieżących.       ..............zł 
2.8. Opłata za przelewy zewnętrzne przewidywane do realizacji przez                                  

60 miesięcy po 15.900 sztuk na miesiąc                                                         ............... zł 
2.9. Opłata za jeden przelew zagraniczny         ................zł 
2.10. Opłata za przelewy zagraniczne przewidywane do realizacji w ilości  

10 sztuk przez  60 m-cy           ................zł 
2.11. Opłata z tytułu operacji wypłaty gotówkowej, w tym z wpływów bieżących,  

wyrażona w złotych za jedną wypłatę        .................zł 
2.12. Opłata z tytułu operacji wypłat gotówkowych, w tym z wpływów bieżących  

od wypłat przewidywanych do realizacji przez 60 miesięcy  
po 190 wypłat na miesiąc            ................zł 

2.13. Opłata za wdrożenie usługi automatycznej Identyfikacji Płatnika .       ................zł 
2.14. Opłata miesięczna za świadczenie usługi automatycznej Identyfikacji Płatnika............. zł 
2.15. Opłata za świadczenie usługi automatycznej Identyfikacji Płatnika przez 60 m-cy.........zł 
 

3. Inne koszty (suma opłat z punktów 3.1, 3.3, 3.4, 3.6)      .................zł 
3.1. Opłata za instalację, konfigurację, wynajem i serwisowanie 2 sztuk terminali kart 

płatniczych za okres  60 m-cy                     ................zł 
3.2. Wysokość prowizji wyrażona w procentach od dokonanych wpłat przez Klientów na rzecz 

Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych                                      ..................% 
3.3. Opłata z tytułu prowizji od dokonanych wpłat przez Klientów na rzecz Zamawiającego za 

pomocą terminali kart płatniczych za okres 60 m-cy w szacunkowej kwocie  
4.000.000,00 zł                                                                                                ................. zł 

3.4. Opłata za zainstalowanie, obsługę oraz serwisowanie kasy automatycznej, 1 sztuki za 
okres 60 m-cy                                                                                                 ................... zł  

3.5. Wysokość prowizji wyrażona w procentach od dokonanych wpłat przez klientów na rzecz 
Zamawiającego za pomocą kasy automatycznej                                           .....................%                                                  

3.6. Opłata z tytułu prowizji od dokonanych wpłat przez Klientów na rzecz  
Zamawiającego za pomocą kasy automatycznej  za okres 60 m-cy w szacunkowej kwocie 
1.000.000,00 zł                                                                                            ................zł  
 
 

4. CENA OFERTOWA (PKT. 1 + PKT.2 + PKT 3).............................................................   
ZŁ 

Cena ofertowa określana do dwóch miejsc po przecinku. 



 
5. Sposób wyliczenia stopy bazowej WIBID 1M dla celów oprocentowania środków 
pieniężnych na rachunkach z podaniem dni i miesięcy będących podstawą wyliczenia 
stawki średniej za dany miesiąc. 

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

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

6. Sposób wyliczenia stopy bazowej WIBID 1M, o której mowa w pkt. 5 oraz stopy 
bazowej WIBOR 1M, o której mowa w pkt. 1.1.1, umożliwi Zamawiającemu 

przeprowadzenie weryfikacji przyjmowanych stóp bazowych w 
poszczególnych okresach obrachunkowych (w okresach miesięcznych). 

7. Wszystkie ilości i wartości podane przez Zamawiającego w tej ofercie służą 
wyłącznie oszacowaniu wartości oferty i nie determinują zakresu wykonania umowy. 

 
8. Oświadczenia dotyczące wiarygodności banku: 
8.1 Oświadczamy, że posiadamy zdolność do prowadzenia transakcji dewizowych. 
8.2 Oświadczamy, że posiadamy możliwość samodzielnego kredytowania na poziomie 

25.000.000,00 złotych. 
8.3. Oświadczamy, że nie jesteśmy objęci nadzorem bankowym na mocy decyzji 

Komisji Nadzoru Bankowego i posiadamy za 2011 rok: 
 
- rentowność................................................................... 

- wskaźnik wypłacalności............................................... 

 

9. Pozostałe oświadczenia. 
9.1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy informacje 
konieczne do właściwego przygotowania oferty. 

9.2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9.3. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi 
załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ...................... stron. 

9.4. Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz tej ofercie. 

 
*   - suma średnioważonych poziomów wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w 

okresie obowiązywania umowy 
** - ilość stanowisk bankowości elektronicznej może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu 

w   wyniku usamodzielniania się jednostek obsługiwanych obecnie przez MZEA lub 
powstania nowych 

*** - przelewy papierowe będą stosowane w przypadku braku możliwości korzystania z 
systemu elektronicznej obsługi 

  



V. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  
 
VI. nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 
 
VII. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności 
innym uczestnikom postępowania3: 
  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

 

1 

 
 

  

 
VIII. nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom4:  

 

l.p. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy 

 
 

1 

 
 
 

 
5. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 


