
Formularz F-03        Załącznik nr 3  

do regulaminu udzielania zamówień  
publicznych do kwoty 30 000 euro 

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

................................................................         ................................................................ 
                Pieczątka Wykonawcy, nazwa adres           miejscowość, data 

 

tel./fax .................................................... 

 

e-mail ………………………………… 
         Wójt Gminy Sulików 

ul. Dworcowa 5 

59-975 Sulików 

 

 

PROPOZYCJA CENOWA 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: 

„Bankową obsługę budżetu Gminy Sulików oraz  jednostek organizacyjnych Gminy 

tj. Urzędu Gminy Sulików, Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, Szkoły 
Podstawowej w Biernej, Przedszkola Publicznego w Sulikowie, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sulikowie”  

                   (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy 

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

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy 

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

3. Nr rejestru sądowego: ...................................................................................................... 

4. NIP: ………………………………………………………….. REGON: ........................................................ 

5. Numer telefonu ............................................ Numer faksu .............................................. 

6. E-mail: ………………………………………………………………………………………. 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na niżej podanych warunkach: 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 

Oceniany parametr 
Jednostka 

miary 

Szacunkowa 
ilość w 
okresie 
trwania 
umowy 

Cena za 
jednostkę w zł 
w poz. I.1-9 lub 
wartość % poz. 

II.1-3 
miesięcznie 

Cena 
usługi w 
okresie 
trwania 
umowy 

1 2 3 4 5 

I. Koszty obsługi bankowej     

1. Prowadzenie rachunków Gminy oraz 
jednostek podległych, w tym: 

 prowadzenie rachunków bieżących 
 prowadzenie rachunków pomocniczych 
 prowadzenie rachunków walutowych 

zł/miesiąc 

36 miesięcy 
szt.: 

5 
9 
1 

  

2. Realizowanie przelewów między 
rachunkami w tym samym banku: 

               - tradycyjnych oraz elektronicznych 

zł/przelew 
miesięcznie 

550 szt./miesiąc 

36 miesięcy 

  

3. Realizowanie przelewów na rachunki 
innego banku: 

              - tradycyjnych oraz elektronicznych 

zł/przelew 
miesięcznie 

950 szt./miesiąc 

36 miesięcy 

  

4. Realizowanie przelewów walutowych 
zł za przelew 
miesięcznie 

3 szt./36 m-cy 

36 miesięcy  
  

5. Bankowość internetowa – abonament  zł/miesięcznie 36 miesięcy   

6. Otwarcie nowego rachunku zł/szt. 5   

7. Płatności masowe zł/miesięcznie 36 miesięcy   

8. Autowypłaty zł/miesięcznie 36 miesięcy   

Całkowita cena oferty     

II. Oprocentowanie środków     

1. Oprocentowanie rachunku bieżącego 
WIBID 1M  

– marża 
banku roczna 

36 miesięcy 
  

 
2. Oprocentowanie lokat typu overnight 

 

WIBID 1M 
 – marża 

banku roczna 
36 miesięcy 

  

Całkowita cena oferty     

III. Oprocentowanie kredytów     

Oprocentowanie kredytu na występujący w ciągu 
roku niedobór budżetowy 

WIBOR 1M  
+ marża 

banku x 12 m-
cy 

 

  

 

Wymienione w tabeli 1 usługi będą świadczone w okresie od 01.11.2015 r. do 31.10.2018 r. 

 

…………………………………………. 

         
(data, podpis i pieczątka wykonawcy/dostawcy)

 



 


