
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: TZ – 08 / 15

FORMULARZ CENOWY
L.p

.
Wyszczególnienie Cena 

jednostko
wa

Dane 
przyjęte za 
podstawę 
obliczeń

Wartość netto Vat Wartość brutto

1 opłaty  za  otwarcie 
rachunku 

3 rachunki

2 opłaty  miesięczne  za 
prowadzenie rachunku 

3 rachunki 
* 60

3 opłata  za  otwarcie 
rachunku w walucie

1 rachunek

4 opłata  miesięczna  za 
prowadzenie  rachunku 
w walucie

1 rachunek 
* 60

5 opłata  za  realizację 
przelewu

50 000 szt

6 opłata  za  realizację 
przelewu  w  walucie 
obcej  na  rachunki 
krajowe i zagraniczne

120 szt

7 prowizja  od  wpłat 
dokonywanych  w 
formie zamkniętej

36 800 000,
00 PLN

8 opłaty  miesięczne  za 
dzierżawę terminali

2*60 m-cy

9 prowizja  od  wpłat 
dokonywanych  przy 
pomocy  kart 
płatniczych  na 
terminalach

35 000 000,
00 PLN

10 opłata  za 
konwojowanie gotówki 

26 dni 
*60 m-cy

11 opłata  za 
przechowywanie 
depozytów

2*60 m-cy

12 prowizja  od  wpływu 
środków  w  walucie 
obcej  na  rachunki 
walutowe

50 000 
EURO 

*4,50 PLN

13 prowizja  od  wpływu 
środków  w  walucie 
obcej  na  rachunki 
złotowe

50 000 
EURO 

*4,50 PLN

14
prowizję  za  obsługę 
kart płatniczych

2 karty *60 
m-cy

15 Opłata za wydawanie 
zaświadczeń

10 sztuk

Razem:



- brutto - ....................................zł (słownie: .............................................................................)

- netto - .....................................zł (słownie: ..............................................................................)

- podatek VAT - .......................zł  (słownie: .............................................................................)

Oprocentowanie rachunku bieżącego w wysokości:  _ _ , _ _ %

przy zastosowaniu stałego w czasie trwania umowy wskaźnika Wrb = _ _ , _ _ %

Oprocentowanie lokat krótkoterminowych w wysokości:  _ _ , _ _ %

przy zastosowaniu stałego w czasie trwania umowy wskaźnika Wlk = _ _ , _ _ %

______________________________________________________________________________
UWAGA: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje:
a) możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym
b) potwierdzenie stanu salda kont na koniec roku i wybrany przez Zamawiającego dzień bez opłat
c) w ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni możliwość pobrania 
wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej  następnego dnia roboczego do 
godz. 7,00 i importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów 
(program  finansowo-księgowy,  program  płacowy)  do  systemu  bankowości  internetowej  oraz 
możliwość importu danych z systemu bankowości internetowej do systemu finansowo-księgowego
d) Wykonawca posiada minimum jeden oddział lub filię swojego banku w Lublinie.
e)  Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  z  tytułu  wykonywania  operacji  zleconych przez 
Zamawiającego- w przypadku np. opóźnienia w realizacji przelewu z winy Banku wszelkie skutki 
finansowe z tego tytułu ponosić będzie Bank,
f)  konwojowanie  gotówki  odbywać  się  będzie  z  Bazy  przy  ul.  Bursaki  17,  codziennie  od 
poniedziałku do soboty w godz: 18:00-21:00.
g) Wykonawca dokona instalacji 2 terminali do obsługi płatności kartami płatniczymi,
h) czas obowiązywania umowy wynosi 60 miesięcy począwszy od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2020 
r.
i) stałą wartość wskaźnika Wbr i Wlk obowiązujących przy wyliczaniu wysokości oprocentowania 
rachunku bieżącego i lokat krótkoterminowych przez cały okres obowiązywania umowy. 

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  jako 
najkorzystniejsza  w  przedmiotowym  postępowaniu,  złożył  w  terminie  do  5  dni  od  dnia 
rozstrzygnięcia  postępowania  projekty  umów,  które  będą  uwzględniały  wszystkie  warunki 
określone  w  SIWZ.  Zamawiający  nie  będzie  związany  przedstawionymi  przez  Wykonawcę 
projektami  umów  i  zastrzega  sobie  możliwość  wprowadzenia  zmian  do  tych  projektów,  przed 
podpisaniem umów w wersji ostatecznej.

...........................dnia.......................                                        ....................................................................................
            podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy


