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Leszno, dnia 27 października 2020 r. 

OR.VI. 037.1.9.2020 

Zapytanie ofertowe 

I. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z trybem przeznaczonym 
dla postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, 
z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. 

2. Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Powiatu Leszczyńskiego do zawarcia umowy        
w sprawie zamówienia publicznego. 

 
II. Przedmiot zamówienia  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu 

Leszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym Starostwa Powiatowego w 
Lesznie, oraz świadczenie Powiatowi usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory 
budżetu Powiatu w okresie od 15.12.2020 do 14.12.2023 r. 

 
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
66100000-1 – Usługi bankowe i inwestycyjne 
66113000-5 – Usługi udzielania kredytu 

 
Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia: 
1) Starostwo Powiatowe w Lesznie; 
2) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie; 
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie; 
4) Zespół Szkół Specjalnych w Górznie; 
5) Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie;  
6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie; 
7) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesznie; 
8) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie. 

 
2. Do zadań usługodawcy należeć będzie: 
    Obsługa bankowa Powiatu Leszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie: 

1) otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bieżących oraz pomocniczych w złotych 
polskich oraz walutach obcych na potrzeby realizowanych przez Powiat i jego jednostki 
organizacyjne projektów; 

2) realizacji przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach                    
w kraju i poza jego granicami oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego; 

3) realizacji przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz              
w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego w przypadku braku możliwości 
technicznych realizacji przelewów elektronicznych; 

4) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego (w tym wpłat zamkniętych w formie 
określonej przez bank);  

5) dostępu do systemu bankowości elektronicznej; 
6) wydawania blankietów czekowych (książeczki czekowej) lub udostępnienia czeków w formie 

elektronicznej; 
7) wypłat gotówkowych; 
8) udostępniania dziennych wyciągów bankowych w formie elektronicznej, a w przypadku braku 

takiej możliwości ze względów technicznych udostępniania wyciągów w wersji papierowej  
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9) wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych 
czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp.; 

10) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych, w tym poprzez system 
bankowości elektronicznej;  

11) zerowania rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie 
z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot 
pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Powiatu;  

12) udostępnienia wglądu w rachunki bankowe powiatu i jednostek organizacyjnych Głównemu 
Księgowemu Budżetu;  

13) udostępnienia kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 500.000 zł.  
 

3. Wymagane zasady świadczenia usług: 
1) Bank musi dysponować oddziałem lub filią na terenie miasta Leszna; 
2) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące 

kontakty z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji; 
3) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji 

prowadzonych w ramach obsługi bankowej; 
4) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości 

elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości  
– zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników.  

5) W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank 
umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego; 

6) Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb                           
i wymagań wynikających z funkcjonowania Powiatu i jego jednostek organizacyjnych. 
Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się 
z uwzględnieniem postanowień wynikających z zapytania ofertowego, terminów dotyczących 
obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego. W przypadku zwiększenia liczby 
jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą 
umowę na warunkach wynikających z przeprowadzanego postępowania; 

7) Opłaty i prowizje za czynności związane z obsługą wszystkich rachunków, w tym podległych 
jednostek, pobierane będą ryczałtem na koniec każdego miesiąca, z rachunku Starostwa 
Powiatowego w Lesznie; 

8) Opłata ryczałtowa pokryje wszelkie koszty świadczeń i wymagań wskazanych w pkt 2 i 3. 
Tym samym Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie 
pobierał innych niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji ani opłat z tytułu 
wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych; 

9) Opłata ryczałtowa nie obejmuje kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym 
naliczanych odrębnie w przypadku uruchamiania kredytu; 

10) Oprocentowanie rachunków bankowych będzie ustalane na następujących zasadach:  
a) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co    

miesiąc, ostatniego dnia miesiąca  
b) wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca, jako iloczyn 

średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz wskaźnika 
korygującego, określonej w złożonej przez bank ofercie  

c) o wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, 
poprzez ujęcie informacji na wyciągach bankowych  

d) zamawiający wymaga, aby oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach 
bankowych nie było mniejsze niż 0%.  

11) Kredyt w rachunku bieżącym zostanie udzielony na następujących warunkach: 
a) w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy kredyt będzie postawiony do 

dyspozycji w ciągu 10 dni od daty poinformowania banku o potrzebie uruchomienia 
kredytu, 
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b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M                  
z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zmianę 
oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym powiększona o stałą marżę Banku (z oferty) 

c) zmiana oprocentowania następować będzie w okresach miesięcznych, 
d) kredyt udzielony zostanie bez żadnych prowizji i opłat, jedynym kosztem dla 

Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu, 
e) odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego płatne będą w ostatnim dniu 

kalendarzowym danego miesiąca i pobierane z rachunku bieżącego Starostwa 
Powiatowego w Lesznie 

f) odsetki na koniec danego roku będą pobierane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie 
później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy – ostatniego dnia 
obowiązywania umowy; 

g) prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu może być weksel in blanco wraz z deklaracją 
wekslową.  

12) Ramowa umowa na obsługę zostanie zawarta z Powiatem Leszczyńskim, a z poszczególnymi  
jednostkami zawarte zostaną odrębne umowy rachunku. 

13) Termin realizacji zamówienia  obejmuje okres od 15.12.2020 r. – 14.12.2023 r. 
 

4. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia: 
1) za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał 

miesięczną opłatę ryczałtową zgodną ze złożoną ofertą, 
2) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji od Powiatu Leszczyńskiego                

i jego jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem miesięcznej opłaty ryczałtowej, o której mowa 
w pkt. 1, 

3) miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną, a 
Wykonawca nie będzie żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia, 

4) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia. 
 

5. Wartości pomocne w przygotowaniu oferty: 
1) liczba aktualnie otwartych rachunków bankowych – 101 szt. 
2) ilość przelewów zrealizowanych w roku 2019 – 13.043 szt. 
3) ilość wpłat gotówkowych zrealizowanych w 2019 roku –  ok. 300 szt. 
4) ilość wypłat gotówkowych zrealizowanych w 2019 roku  - ok. 30  szt.  
5) ilość czeków zrealizowanych w roku 2019  - ok. 30  szt. 
6) stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 – 17.603.840,62 zł 
7) stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.09.2020 – 26.086.630,02 zł 
8) planowane dochody powiatu na rok 2020 (wg stanu na dzień 30.09.2020) -  48.653.770,78 zł 
9) planowane wydatki powiatu na rok 2020 (wg stanu na dzień 30.09.2020) – 54.976.156,78 zł 
10) zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 – 0 zł 
11) zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2020 – 0 zł 

 
 
III. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2020 do 14.12.2023 r. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 

 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu                               

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w: 
1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
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ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 
i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek udziału w 
postępowaniu, dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej.  
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie 
działalności bankowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, Prawo 
Bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.), lub inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych. 

3. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wyżej należy złożyć:   
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału                

w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
2)  zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej. 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według zasady „spełnia/nie spełnia”. 
Oferta Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu. 

 

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów: 

 
Lp. Nazwa kryterium Waga 
1. ryczałtowa opłata za prowadzenie rachunków (PLN) – łącznie 

ryczałt za wszystkie rachunki przez okres 12 m-cy 
0,50 

2 oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w skali roku 0,40 
3 oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w skali roku 0,10 

 
 

2. Do obliczenia punktów przyznanych ocenianym ofertom Zamawiający zastosuje poniższe wzory: 
 

1) opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunków – 50 pkt 
kryterium będzie oceniane punktowo w skali 0-50 pkt; za zaoferowanie braku opłat oferta     
otrzyma – 50 pkt; jeśli oferta przewiduje opłaty za prowadzenie rachunków, to punktacja zostanie 
obliczona wg wzoru: 

1 + Cn 
--------------- x 0,50x100 
1 + Co 

gdzie: Cn – cena najniższej oferty * 12 m-cy 
                            Co – cena w badanej ofercie * 12 m-cy 
 

2) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w skali roku – 40 pkt 
kryterium będzie oceniane punktowo w skali 0-40 pkt; za zaoferowanie najwyższego 
oprocentowania oferta otrzyma 40 pkt, w przypadku pozostałych stawek oprocentowania 
punktacja zostanie obliczona wg wzoru: 
 



 

5 
 

1 + Ob 
--------------- x 0,40x100 
1 + On 

gdzie: On – oprocentowanie najwyższe ze wszystkich ofert 
                             Ob – oprocentowanie w badanej ofercie 
 

Oprocentowanie - wartość obliczona wg poniższego wzoru:  
15.000.000 zł x (WIBID 1M x wskaźnik korygujący Banku)  = ……….……… zł 
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym będzie ustalone w oparciu o notowania stawki WIBID 
1M według notowania z dnia 24.07.2020 r., która wynosi 0,03% oraz wskaźnik korygujący określony w 
ofercie przez Wykonawcę.  

 
 

3) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w skali roku  – 10 pkt 
     kryterium będzie oceniane punktowo w skali 0-10 pkt, za zaoferowanie najniższego 

oprocentowania oferta otrzyma – 10 pkt, w przypadku pozostałych stawek oprocentowania 
punktacja zostanie obliczona wg wzoru: 

 
1 + On 
--------------- x 0,10x100 
1 + Ob 

 
gdzie: On – oprocentowanie najniższe ze wszystkich ofert 

                      Ob – oprocentowanie w badanej ofercie 
 

Oprocentowanie - wartość obliczona wg poniższego wzoru:  
500.000 zł * (WIBOR 1M + marża banku) =  ………. zł 
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie ustalone w oparciu o notowania stawki WIBOR 
1M według notowania z dnia 24.07.2020 r., która wynosi 0,23% oraz wysokość marży określonej w 
ofercie przez Wykonawcę  

 
3. Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. 

Całkowita ocena  punktowa stanowi sumę punktów uzyskanych za kryteria 1, 2 i 3. O wyborze 
najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.  

4. W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert nieodrzuconych 
zawiera identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

 

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Marcin Wydmuch – w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. 65 529-68-04 
 Katarzyna Tyczyńska – w zakresie procedury - tel. 65 529-68-34 

 
 
VII. Forma, termin składania ofert oraz sposób obliczenia ceny 

 
1. Ofertę należy złożyć wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej 

www.platformazakupowa.pl. do dnia 3 listopada 2020 r. do godz. 10:00. 
2. Zamawiający nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej. 
3. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 

1 do zapytania  ofertowego. 
4. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.  
5. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.  
6. Przewiduje się odrzucenie oferty, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
c) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,  
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d) oferta została złożona po upływie terminu składania ofert. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

 
VIII.Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 
1. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Leszczyński z siedzibą w Lesznie przy 
Pl. Kościuszki 4B. Z Administratorem, można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@powiat-
leszczynski.pl, na adres siedziby administratora; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach 
dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@powiat-leszczynski.pl, 
pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej) lub telefonicznie: 65 529-68-36; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich 
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień 
publicznych spoczywający na Starostwie Powiatowym w Lesznie jako jednostce sektora finansów 
publicznych; 

4) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.); 

5) przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub 
innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy; 

6) przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer 
CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną 
korespondencję wpływającą do Starostwa Powiatowego w Lesznie w celu udziału w postępowaniu o 
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 

7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane: organom administracji publicznej 
i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Starostwem 
Powiatowym w Lesznie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta 
Leszczyński; 

8) przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:  
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) ich sprostowania, 
c) ograniczenia ich przetwarzania, 
d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu. 

9) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa); 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej; 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 

2. Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Lesznie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający  pośrednio 
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

 

Z up. STAROSTY 
  /-/ Katarzyna Kamińska 
        Sekretarz Powiatu 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Formularz ofertowy  
Imię i nazwisko i / lub nazwa 
(firma) Wykonawcy / 
Wykonawców występujących wspólnie 

Adres Wykonawcy: 

kod, miejscowość, województwo:………………………………………………………............ 

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

ulica, nr domu, nr lokalu:……………..…………….…………………………………………… 

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

Nr telefonu: Nr faksu: 

NIP: REGON: 

Strona internetowa: e-mail: 

 
1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej obsługi bankowej Powiatu 

Leszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym Starostwa Powiatowego w Lesznie, 
oraz świadczenie Powiatowi usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu 
Powiatu w okresie od 15.12.2020 do 14.12.2023 r., oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z 
wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę: 

 
Lp. Opłaty i oprocentowanie Cena (brutto)/ 

wysokość oprocentowania 
1. opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunków za miesiąc (PLN) 

 
 

2. oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w skali 
roku (%) 

 

3. oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w skali roku (%)  
 

 
Obsługa będzie wykonywana przez: ……………………………………………………….  
Osoby do kontaktów z Zamawiającym:  
1) …………………………… tel., fax …………………..  
2) …………………………… tel., fax …………………..  
 
2.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia   składania ofert. 

3.   Załącznikami do niniejszej oferty są: 

          a) ……………………………………………… 

          b) ......................................................................... 

          c) ......................................................................... 

4.   Oferta została złożona na ................ponumerowanych stronach. 

 
……………………………...., dnia ................. 2020 r.  
            miejscowość 

………….......................................................................................................... 
podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

                                        (pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
……………………………………………… 
          (pieczęć Wykonawcy) 
 
 

 
Oświadczenie wykonawcy  

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
 

 
 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankowej Powiatu Leszczyńskiego i powiatowych 
jednostek organizacyjnych, w tym Starostwa Powiatowego w Lesznie, oraz świadczenie 
Powiatowi usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Powiatu w okresie 
od 15.12.2020 do 14.12.2023 r., prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Lesznie: 

 
 
Oświadczam/my, że: 

1) spełniam/my warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,             
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”,  

2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp      
i art. 24 ust. 5 ustawy  pkt 1 i 4 Pzp. 

 

  
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) 
odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego. 
 
 
 
 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
 
 
 
       ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 


