ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZĘDOWIE
Rzędów 40, 28-142 Tuczępy

UDZIAŁOWCY SPÓŁKI

Rzędów, dnia 02.12.2015 r.

ZGOK.ZAM/30/15

EZGOK

WSZYSCY WYKONAWCY
Bejsce.

Czarnocin.

Kazimierza Wielka.

Kije.

Łubnice.

Nowy Korczyn.

OleŁnica.

Opatowiec.

Pacanów.

PiŁczów.

PoŁaniec.

Raków.

Rytwiany.

Solec – Zdrój.

Staszów.

Uprzejmie prosimy o przedstawienie ofert na „Usługi bankowe polegające na:
Część I - otwarciu i prowadzeniu rachunku bankowego wraz z rachunkami
pomocniczymi,
Część II - udzieleniu i obsłudze kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej
w rachunku bieżącym z limitem w do wysokości 500 000,00 PLN”.
W szczególności chodzi nam o warunki otwarcia i prowadzenia rachunku
bieżącego wraz z rachunkami pomocniczymi oraz warunki udzielenia i obsługi
kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej w rachunku bieżącym z limitem
do wysokości 500 000,00 PLN”.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca może złożyć
ofertę na pełne zamówienie obejmujące obydwie części zamówienia, jak również
może złożyć ofertę częściową obejmującą tylko część I bądź tylko część II
zamówienia.
CZĘŚĆ I:
I. Ceny jednostkowe otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych:
1. opłata za otwarcie rachunków bankowych,
2. opłata za instalacje systemu bankowości elektronicznej,
3. opłata za prowadzenie rachunków bankowych,
4. opłata za realizację zleceń płatniczych,
5. opłata za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej,
II. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach:
1. oprocentowanie rachunku podstawowego,
2. oprocentowanie rachunków pomocniczych,
III . Okres trwałości zaproponowanych warunków:
1. termin obowiązywania proponowanych opłat i prowizji.
CZĘŚĆ II:
I. Cena udzielenia kredytu:
1. prowizja,
2. oprocentowanie
3. brak prowizji za niewykorzystanie kredytu
Odpowiedzi w formie maila
oczekujemy do dnia 11 grudnia 2015r.

SzydŁów.

na

adres

m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Członek Zarządu

TuczŁpy.

Robert Stachowicz

Paweł Łodej

WiŁlica.

tel..: ( 0-15) 864 22 51
e-mail:zgok@op.pl

tel./fax: (0-15)864-39-85 wew. 26
zgokrzedow@wp.pl

NIP 655-19-30-910
REGON 260229356
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