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  Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY ZAMIENNY 
 
 
 
……………………………………………………. 
pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu 
 

Zamawiający:  
Zarząd Powiatu Grodziskiego 
ul. Kościuszki 30 
05-825 Grodzisk Maz. 
 

 
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………. województwo…………………………………………………………………………………… 
 
Adres korespondencyjny …………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………. Województwo.………………………………………………………………………………….. 
 
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ………………………………………………………………………………………. 
 
Regon …………………………………………………………………………………………................................................................ 
 
Nr tel./faksu ……………………………………………………………………………………... 
 
Odpowiadając na przetarg nieograniczony pn. ,,Bankowa obsługę budżetu Powiatu Grodzi-

skiego i jednostek organizacyjnych Powiatu na okres czterech lat” oferujemy wykonanie  

zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz  

z załącznikami, na warunkach określonych w formularzu ofertowym.  

1. Wyliczenie wartości obsługi bankowej (Cena obsługi bankowej): 

Aby obliczyć cenę oferty należy podać wartości jednostkowe w poszczególnych pozycjach kolumny 

3 , następnie pomnożyć przez podane przez Zamawiającego ilości   w kolumnie 2 i wpisać wynik do 

kolumny 4 (wartość kolumny 2 x 3). Zsumować wiersze kolumny 4 w wierszu 18. 

 
Lp. 

 

Nazwa   usługi 
(czynność bankowa) 

 
Przewidywana  
Ilość czynności 

 
Opłata w zł          

lub 
prowizja jed-
nostkowa w 

% 

 
Wartość brutto w 

złotych 
(kolumna 2 x 3) 

 1 2 3 4 

1. 
 
Otwarcie rachunków bankowych      
 

76   
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2. Prowadzenie rachunków banko-
wych  

48 m-cy x 76 =3 648   

3. Opłata za przelew elektroniczny  
48 m-cy x 3 520 = 

168 960    

4. 
Opłata za przelewy w formie  
papierowej  200 x 4 lata   

5. 
Wpłata gotówkowa w formie 
otwartej 

 
33 000,00 x 48 m-cy 

 
  

6. 
Wpłata gotówkowa w formie      za-
mkniętej  

264 000,00 x 48 m-cy 
 

  

7. 
 
Opłata za transport gotówki 
 

8 x 48 m-cy   

8. Wypłata gotówkowa   
 

24 600,00 x 48 m-cy 
 

  

9. Potwierdzenie salda na koniec 
roku 

76 x 4 lata   

10. 
Opłata za wydanie czeków (jeden 
blankiet)  78 x 4 lata   

11. 
Opłata za zerowania rachunków 
bankowych z dniem 31 grudnia    
każdego roku  

50 x 4 lata   

12. 
Opłata za wydanie zaświadczeń  
i opinii (opłata za jedną opinię lub 
zaświadczenie)  

10 x 4 lata   

13. 

Koszty instalacji systemu obsługi 
elektronicznej wraz z przeszkole-
niem w siedzibie Powiatu i jed-
nostkach organizacyjnych  

80 stanowisk   

14. 

 
Koszty obsługi elektronicznej 
(miesięcznie za jedno stanowisko) 
 

48 m-cy x 80 stanowisk    

15. 

 
Montaż i instalacja terminala do 
obsługi kart płatniczych wraz              
z oprogramowaniem oraz prze-
szkoleniem 

2   

16. Opłata miesięczna za terminal do 
obsługi kart płatniczych  

2 x 48 m-cy   

17.  
Prowizja od kwoty transakcji za 
pomocą terminala  

1 730 000 zł x 4 lata= 
6 920 000   

18. 

 
Odsetki od kredytu w rachunku 
bieżącym za 4 lata wg wzoru z ko-
lumny 3 

8 000 000 zł x P* x 60 dni   
365   

 
19.  

 

Jednorazowa prowizja przygoto-
wawcza od kredytu w rachunku 
bieżącym 

2 000 000 zł   

20. Razem wartość obsługi bankowej (CB): 
 

 
P* - oprocentowanie wg formuły Wibor 1M z dnia 07.03.2018 r. powiększony/pomniejszony o 
marżę  
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Cena obsługi bankowej ( CB) wynosi………………………………………..zł………………………...gr brutto  
 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..……………………..) 

 
 
 

2. Oprocentowanie rachunku bankowego (CR) 
 
 
Przy określeniu oprocentowania rachunku bieżącego Wykonawca stosuje stopę 

referencyjną WIBID 1M na dzień 07.03.2018 roku, która wynosi 1,45 oraz marżę (m) wg wzoru: 

 
          Oprocentowanie rachunku bieżącego = WIBID 1 M + /-  m, tj.  
 
          1,45               + ……………. = ……………%  * 
         (WIBID 1 M)           m 
 
          1,45               -  ……………. = ……………%  * 
         (WIBID 1 M)           m 
 
         * wybrać właściwą opcję + lub – 
 

 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po  
przecinku. 
 
3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (CK) 
 
Przy określeniu oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca stosuje  

stopę referencyjną WIBOR 1M na dzień 07.03.2018 roku, która wynosi 1,65 oraz marżę 

(m) wg wzoru: 

 
         P% (Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym) = WIBOR 1M +/- m, tj. 
 
                  1,65                +  ……………. = ……………%  * 
         (WIBOR 1 M)                    m 
 
                  1,65                 -  ……………. = ……………%  * 
         (WIBOR 1 M)                    m 
 
         * wybrać właściwą opcję + lub - 

 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po  
przecinku. 
 
Uwaga: Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i opłat wariantowo, w tym przy użyciu  

wyrażeń „……. jednak nie mniej niż….”, „ ………. jednak nie więcej niż……..”, „ od …. do ….”, „ około 

……..” itp. Niedopuszczalne jest stawianie znaków „ – „ lub wpisywanie  

wyrażenia „bez opłat” itp. w przypadku, gdy dana wartość wynosi zero. 

Wartości WIBID i WIBOR przyjęto na dzień 07.03.2018 roku wyłącznie w celu  

porównania ofert. 
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Zmiany oprocentowania podanego w punktach 2, 3 będą następować na podstawie zmiany stóp 

referencyjnych na których podstawie zostały wyliczone poprzez odjęcie/dodanie stałej marży. Wy-

sokość marży może ulec zmianie, tylko w przypadku, gdy będzie to zmiana korzystna dla Zamawia-

jącego. 

 
4. Termin wykonania zamówienia. 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać obsługę bankową budżetu Powiatu Grodziskiego w 

okresie czterech lat poczynając od daty 23.06.2018 roku. Termin rozpoczęcia realizacji wykonywa-

nia bankowej obsługi budżetu Powiatu Grodziskiego może ulec zmianie w przypadku opóźnień wy-

nikających z prowadzonej procedury o udzielenia zamówienia publicznego. 

5. Oświadczenia Wykonawcy: 
 

a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 

oferty oraz zapewniamy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ oraz 

nie będziemy pobierać innych opłat i prowizji, niż określone w punkcie 1 Formularza ofer-

towego. 

b) Z tytułu wykonywania innych czynności, niż wymienione w SIWZ dotyczącej  

niniejszego postępowania Wykonawca może pobierać opłaty zgodne z obowiązującą  

w Banku Wykonawcy „Tabelą prowizji i opłat” lub w odpowiadającym jej  

dokumencie, 

c) zapewniamy Zamawiającemu oraz jednostkom objętych zamówieniem pełną obsługę ban-

kową w zakresie nie mniejszym niż opisany w SIWZ dotyczącej niniejszego  

postępowania, na terenie Grodziska Mazowieckiego, w dni robocze, co najmniej  

w godzinach od 900  - 1600 . 

d) Oferowane przez nas wysokości prowizji i opłat nie ulegną zmianie przez cały okres obo-

wiązywania umowy. 

e) Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

f) Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

g) Zmiany oprocentowania podanego w punktach 2 i 3 będą następować na podstawie zmiany 

stóp referencyjnych na podstawie których zostały wyliczone poprzez  

odjęcie/dodanie stałej marży. Wysokość marży może ulec zmianie, tylko w przypadku 

zmiany na korzyść Zamawiającego, 

h) Oferowane przez nas usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom  
(jeśli dotyczy). 
 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
 
……………. 
 
Oferta została złożona na.……………………..ponumerowanych stronach. 
 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego  
postępowania jest: 
 
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)……………………………………………………………………….. 

tel.  ………………….  

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1. ………………………………........................................................... 

2. …………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
Miejscowość i data ………………………………            ……………………..…….…………………………………. 
                                             (podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 


