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formularz ofertowy



nazwa wykonawcy
siedziba wykonawcy

O F E R T A

Gmina  Ostróda
Urząd Gminy Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1 
14-100 Ostróda

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, o którym ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych , na:
Bankową   obsługę   budżetu   Gminy     Ostróda     i    jednostek   organizacyjnych 
  w latach 2014-2017
My niżej podpisani 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
	Opłata za prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych.........................
Opłata za przelew do innego banku...............................
Oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym (WIBOR1M +m)
= ..........+.........=..............
Oprocentowanie rachunków podstawowych i pomocniczych (WIBID1M - m)
= ..........- .........=..............
Oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight (WIBID1M-m)
=         ..........- .........=..............
	Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2014r.  do dnia  31 grudnia 2017r.
	Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania                            i złożenia  oferty.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
	Oświadczamy, że posiadamy na terenie miasta Ostróda swoją placówkę, tj. siedzibę, oddział, filię, (podać rodzaj) i jest ona zlokalizowana  przy ul. ……………………………….. / 
Oświadczam, że  należę / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów2.  

	Oświadczamy, że komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia został nam udostępniony:

	SIWZ;

Formularz ofertowy  - zał. nr 1 do siwz;
	Formularz oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp   1 egz.  - zał. nr 2 do siwz;
	Formularz oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1  ustawy Pzp - zał. nr 3 do siwz;
	Materiały do pobrania na stronie internetowej bip.:

   - sprawozdanie Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za 2012r
  - sprawozdanie  Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za III kwartał 2013r.
  - bilans jednostki budżetowej na 31.12.2012r.
 - rachunek zysków i strat na 31.12.2012r. 
                                                                                           ……………………………………..
                                                                                                                                               (podpis osoby / osób upoważnionych)


9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
	………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                              
                                                                          
                                                                                Podpisano:


………………………………………………………
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

………………………………………………………
(adres)
 niewłaściwe skreślić
2 w przypadku gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej przedkłada jednocześnie  do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.


Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp





Wykonawca/Wykonawcy………..

Oświadczenie  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich imieniu.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Bankową   obsługę   budżetu   Gminy     Ostróda
     i  jednostek   organizacyjnych    w latach 2014-2017”   
 , oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.):
	posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;
dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
	znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia.



........................., dn. .........................	                             ........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki




Załącznik Nr 3 	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie 			art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 




Wykonawca/wykonawcy………..



Oświadczenie  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Bankową   obsługę   budżetu   Gminy     Ostróda 
    i  jednostek   organizacyjnych    w latach 2014-2017. 
 oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).



........................., dn. .........................	                             ........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/








