EK: 2

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU
……………………………………………..BANKASI
Başkanlığınızda görevli personelin aylık ve ücretlerinin
KONU :
ödenmesine karşılık verilecek Bankacılık hizmetleri ve
bütçe dağıtılmasına ilişkin teklifimiz.
Banka Promosyonu İhale Numarası
2018/01
1-Bankanın Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu
2-İhale Konusu
3-İhale Usulü

Nilüfer Belediyesi Banka Promosyon İhalesi
4734 S. Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve
devamında Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
497 personel
5-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
07/12/2018 Cuma günü, saat 10:00
07/12/2018 Cuma günü, saat 10:00 da ihalesi yapılacak olan Nilüfer Belediye Başkanlığı Banka
Promosyon İhalesi işine ait şartname ve eki belgeler tarafımızdan okunmuş, incelenmiş, anlaşılmış ve
herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Dokümanda yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak başvuruda bulunduğumuzu beyan ediyoruz. İhaleye ilişkin olarak aşağıda
sunmuş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.
1) 3 (üç) yıl için ve hiçbir kesinti yapılmaksızın Kişi Başı Bir Defada Peşin …………….……
TL (Toplam Tutarda …………………………TL) olmak üzere promosyon ödemeyi;
2) Ayrıca promosyon anlaşmasından sonra belediyeye açıktan veya naklen ataması yapılan (
geldiği kurumda aynı süre için promosyon almadığını veya eksik aldığını belgelemesi durumunda) veya
ücretsiz izinden dönen, askerlik görevini tamamlayıp işbaşı yapan, görevine iade edilen v.b. personellerin
promosyonlarını da, göreve başlama tarihlerini baz alarak ve geriye kalan süreyi hesap ederek kişi başına
verdiğimiz promosyon tutarına orantılı olarak, başladığı tarihi izleyen aybaşında peşin olarak tek seferde
ödemeyi;
3) Promosyon ödemesi yapıldıktan sonra belediyedeki görevinden herhangi bir nedenle (Nakil,
Ücretsiz
İzin, Askerlik, Emeklilik,Vefat v.b.) ayrılan personelden veya belediyeden ödenmiş
promosyonun iadesini talep etmemeyi;
kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI

Saygılarımla.

…………….Bankası Yetkilisi
İmza

Ek Bilgi Notu:
Bankamızın Yurtiçi Şube sayısı …….. ve ATM sayısı ……. ‘dır.
Bankamızın Bursa’da Şube sayısı ……. ve ATM sayısı …..….‘dır.
Bankamızın Nilüfer’de Şube sayısı …… ve ATM sayısı ……. ‘dır.

