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(pieczęć Zamaw iaj ące go)

Czeremcha, dniaż6 stycznia 2023 r.

Fn,305ż.2.2023.MKN
(znak sprawy)

I. Zarrnwiający: Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14,17,240 Częręmcha
(nazwaZarrtawiającego)

zaprasza do ńożrenia oferty.

2. Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo

zamowień publicznych (Dz, U, z 2019 r. poz, 2019 ze zm). Zamawiający zastrzega sobie prawo

do zmiany heści niniejszego zap5rtania do upĘwu terminu składania ofert. Jeżeli zrliany będą mogĘ
mięó wpływ na treść składanych ofett, Zamavłiający ptzedłaĄ termin składania ofeń. O dokonanych

zmianach Zamawlający poinformuje na stronie internetowej, na któĘ zostŃo zamięszczonę
zapsĄanie ofertowe. Zarnawiający zaśrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postępowania

beipodania uzasadnienią atakżę do pozostawienia poĘpowania bez wyboru ofefly.

3" Opis przedmiotu zamówienia: Bankowa obsługa rachunków budżetu Gminy Czeremcha i jednostek

oigaoiracyjnych gńiny 125-30 prowadzonych rachuŃód

4. Termin wykonania zamówienia: L03,ż023 r,-28.0ż.2025 r.

5. Kryteria oceny ofer| najnższa cena.

6. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zanawiającym: Osobiście lub pisemnie: Urząd Gminy
Ciere-óha, ul, Duboisa 14,17-240 Czeremcha, telęfon: 85 685 00 08, tel./fax: 85 685 04 00, e-mail:

gmina@czeremcha.pl

7, Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

ÓfJę ńńZ',rłąęnikami nulezry sporządzićw języku polskim.ł j"a",} zp.onższychspo:o99w:. 
,

1) przesłaó ,rb udr", zamawiającego w formie pisemnej, na masąrnie, komputerze, nieścieraln;łn

atramenteń, irmieśció w zabezpieczónej kopercie i opisanej w naĘpujący sposób: nazwa i adręs

zamawiającegoż nazwa i adres wykonawcy, z ńnotacją ,,ZapsĄanie ofertowe nr Fn3052,2.2023

Nflc.r dó pośtępo*urria o udzielenie zamówienia publicznego na Bankową obsfugę rachuŃów
budżetu Cininy Czeremcha i jednostek organizacylnych gminy w okresie I.03.2023,28.02.Ż0Ż5 r."

2) pruesłaćfaxem pod numer: 85 685 04 00

3) przesłaó drogą elekn onicznąna adres : mina@,czBręrncha,pl lub ePUAP :

Ofertę nalęry przesŁń do dnia 10 luĘ 2023 r. do godziny 15,00
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