(nazwa i adres wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zamawiający:
Medyczne Studium Zawodowe
im. Władysławy Szoc w Chełmie
ul. Szpitalna 50
22-100 Chełm

Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz Regulaminu zamówień
publicznych dla Medycznego Studium Zawodowego przyjętego Zarządzeniem Dyrektora Nr
1/1/2010 z dnia 04.01.2010r.
My niżej podpisani……………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………….....
działający w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego,
L.p.
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Czynność
otwarcie rachunku podstawowego/zł za otwarcie
otwarcie rachunku pomocniczego/zł za otwarcie
opłata za prowadzenie rachunku podstawowego
(uwzględniając również wyciąg bankowy)/zł za miesiąc
opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego
(uwzględniając również wyciąg bankowy)/zł za miesiąc
przelew drogą elektroniczną w tym samym banku / zł za
przelew
przelew drogą elektroniczną do innego banku / zł za
przelew
przelew drogą papierową w tym samym banku / zł za
przelew
przelew drogą papierową do innego banku / zł za
przelew

Cena (brutto) oferanta
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wpłata gotówkowa/zł za wpłatę
wypłata gotówkowa/zł za wypłatę
wydawanie blankietów czeków (książeczka czekowa) /
zł za czek
opłata za depozyt /zł za rok
opłata za wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii
na żądanie /zł za oświadczenie, zaświadczenie, opinię
/zł za oświadczenie, zaświadczenie lub opinię
abonament systemu elektronicznego /zł za miesiąc
oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach
pozostałe nie wymienione koszty bankowe związane z
prowadzeniem konta;
jakie?…………………………………………………….

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres min. 30 dni od upływu składania
ofert.
3. Akceptujemy warunki płatności.
4. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu,
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania
stanowią informacje zawarte w ofercie.
5. Załączniki do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część:
1) .............................................................................................
2) .............................................................................................
3) .............................................................................................
4) .............................................................................................
5) .............................................................................................
6) .............................................................................................
7) .............................................................................................

.................., dn. ......................................
……………………………………..…….
(podpis i pieczątka wykonawcy)

