
 

 

 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY 
 
 

…………………….dnia …………. 
 
 
 
         

na:  ” Prowadzenie bankowej obsługi Gminy Sitkówka-Nowiny oraz jej jednostek organizacyjnych w 
okresie od 04.09.2018r. do 03.09.2021r.” 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nazwa firmy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
adres 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Regon 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
telefon, faks, e-mail 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sitkówka-
Nowiny oraz jej jednostek organizacyjnych oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę:   
 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kredytu za cenę brutto: ……………………….……..……zł  
(słownie:………………………………) za cały okres obowiązywania umowy, w tym miesięczna opłata 
ryczałtowa brutto wynosi:…………………….…………zł. płatna przez : 

 

 Urząd Gminy Sitkówka – Nowiny w kwocie ………………………………………zł, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w kwocie ……………….….   .zł, 

 Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w kwocie ……………………………… .zł, 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w kwocie ……….………………zł, 

 Szkołę Podstawową w Nowinach w kwocie…………………………………...…...zł, 

 Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w kwocie ……………………………..zł, 

 Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w kwocie ……………….……..zł, 

 Przedszkole samorządowe w Nowinach w kwocie ……………………….………  zł, 

 Żłobek Gminny w Nowinach w kwocie …………………………….……………. .zł, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach w kwocie ………..zł, 

 Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach w kwocie………. ……………..…zł, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach w kwocie…………………………...…zł. 

 Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ……..…..zł 

 

 

 

 

 

 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 



 

 

2. Oferuję/oferujemy następujące wysokości: 
1) współczynnik korygujący do obliczenia oprocentowania środków na wszystkich 

rachunkach objętych zamówieniem ……………………………………………………..……………………….. 
2) marżę do obliczenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym Budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny(oparte na stawce WIBOR 1M) ……………………….……………………… 
3. Oświadczam*/oświadczamy, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje całość przedmiotu 

zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, bez kredytu. 
4. Oświadczam*/oświadczamy, że współczynnik korygujący oraz marża określone w pkt 2 nie 

ulegną zmianie w całym okresie obowiązywania umowy. 
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 04.09.2018r. do 03.09.2021r. 
6. Warunki płatności miesięczna opłata ryczałtowa pobierana na koniec każdego miesiąca 

kalendarzowego, odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej 
7. Oświadczam*/Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu wskazanego w 

Zapytaniu Ofertowym tj. 20 dni. 
8. Oświadczmy, że posiadamy placówkę bankową (oddział, lub filię, lub agencję banku lub punktu 

obsługi klienta) na terenie miejscowości Nowiny , w przypadku nieposiadania przez Wykonawcę 
placówki bankowej (oddziału, lub filii, lub agencji banku lub punktu obsługi klienta) na terenie 
miejscowości Nowiny, zobowiązujemy się w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy do otwarcia 
placówki bankowej (oddziału, lub filii, lub agencji banku lub punku obsługi klienta) na terenie 
miejscowości Nowiny czynnego w dni robocze od godz.8.30 do 15.30. 

9. Zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty 
wymienione w Zapytaniu ofertowym tj.: 
 

1) …………………………………………………. 
2) …………………………………………………. 
3) …………………………………………………. 
4) …………………………………………………. 
5) …………………………………………………. 
6) …………………………………………………. 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
1)Ewa Mazur  - zastępca Skarbnika Gminy tel. 41 347-50-33, e-mail: e.mazur@nowiny.com.pl , 
2) Dorota Pyk-Tamborska Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych, tel. 41 347-50-83,e-mail: 
d.pyk@nowiny.com.pl, 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach danych 
osobowych jest Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, adres: ul. Białe Zagłębie 25 
26-052 Nowiny, adres e-mail: nowiny@nowiny.com.pl 

2. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy 
Sitkówka-Nowiny: tel.: +48 795626770, adres e-mail: iod@abi-net.pl 

      Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury w trybie zapytania 
ofertowego w celu zrealizowania zadania pn.: ,,Prowadzenie bankowej obsługi Gminy Sitkówka-
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Nowiny oraz jej   jednostek organizacyjnych w okresie od 04.09.2018r. do 03.09.2021r.”                         
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Państwa zgody. 

3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres min. 4 lat od dnia podpisania umowy. 
4. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w granicach dopuszczonych przepisami prawa oraz 
prawo do przeniesienia danych. 

5. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,                              
ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano                                 
na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

6. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani                                      
do organizacji międzynarodowych. 

8. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego 
przepisami prawa. 

9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń). 

10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak ich niepodanie uniemożliwi Państwa 
udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego w celu zrealizowania zadania pn.: 
,,Prowadzenie bankowej obsługi Gminy Sitkówka-Nowiny oraz jej jednostek organizacyjnych 
w okresie od 04.09.2018r. do 03.09.2021r.” 

 
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją i zrozumienie przysługujących mi praw. 
 
 
 
 
............................dnia ...................       _______________________________________ 

  Podpis osoby/osób uprawnionych 
   do reprezentowania wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić 
 


