
 
 
Załącznik Nr  1                       
 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  0 (**) ......................................   
Numer faksu:   0 (**) ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  

 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Gmina Międzyzdroje  
ul. Książąt Pomorskich 5  
Kod 72-500 Międzyzdroje 
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: Obsługa bankowa budżetu gminy  
Międzyzdroje w latach 2008 -2011 ,  nr sprawy: ZP 341/N- 18 /2008   
 
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę: 
 
Cena oferty:  
 
1. Cena ofertowa( przeniesiona z zał. nr 5  kalkulacja kosztów – ogółem koszty ) zł   
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  Oprocentowanie środków  pieniężnych w rachunku bieżącym należy podać w 
następujący sposób: 
WIBID 1M +(-) …..% marży = ………………….% 
Do wyceny oferty należy przyjąć wartość WIBID 1M na dzień 16.07.2008 r.  
 
 
 



Oświadczam, że : 
 
  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….  
   

 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: 

.......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności ......................................  
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: 

.......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 
oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

3. Wadium nie jest wymagane  
4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 

stawiane wykonawcy oraz istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane 
bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5 . Oświadczamy, że następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom  (jeżeli wykonawca , nie zamierza powierzyć żadnej części  zamówienia 
podwykonawcom – należy skreślić ten punkt lub  pozostawić bez wypełnienia) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  



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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
  
  
 
Zastrzeżenie wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Inne informacje wykonawcy:  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
______________________________        
Imiona i nazwiska osób         
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
 
 
_____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy  
 


