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ZAŁĄCZNIK  NR  2  DO  OGŁOSZENIA 

FORMULARZ OFERTY 

              

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie 

usług pocztowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie” 

(NUMER POSTĘPOWANIA BP-DZP.7729.6.2018/104/2018) 

My niżej podpisani: 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj ……………………………………… 

NIP………………………………Regon………………………………………………………... 

Dane do korespondencji: 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………… 

nr telefonu ………………………………….. nr faksu ………………………………………... 

Adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

                                                                                     @   

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane 

pozostałych Wykonawców: 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ……………………………………………… kraj 

…...…………………………………. 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ……………………………………………… kraj 

…………………………………...…. 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ……………………………………………… kraj 

…………………………………...…. 
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1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu i jego 

załącznikach,  zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Poz. Rodzaj przesyłki, nazwa usługi Waga przesyłki 
Przewidywana 

ilość* 

Cena jedn. 

brutto** 

Wartość brutto 

kol. 4 x 5 

1 2 3 4 5 6 

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym: 

   

1 

Zwykłe – przesyłki listowe nierejestrowane 

nie będące przesyłkami najszybszej kategorii  

w obrocie krajowym  Gabaryt A 

do 350g 300     
 

ponad 350 g  do 1000 g 10      

2 

Polecone – przesyłki listowe rejestrowane, nie 

będące przesyłkami najszybszej kategorii  

w obrocie krajowym Gabaryt A 

do 350g 2 900     

ponad 350g  do 1000 g 400     

3 

Polecone – przesyłki listowe rejestrowane, nie 

będące przesyłkami najszybszej kategorii  

w obrocie krajowym Gabaryt B 

do 350g 400     

ponad 350g  do 1000g 300     

ponad 1000g  do 2000g 500     

4 
Przesyłki listowe w obrocie krajowym 

Gabaryt A – polecone priorytetowe  
do 350g 200     

5 

Przesyłki listowne ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru(ZPO) w obrocie 

krajowym Gabaryt A- priorytetowe 

do 350g 200     

6 

Przesyłki listowne ze zwrotnym  

potwierdzeniem odbioru(ZPO) w obrocie 

krajowym Gabaryt A - ekonomiczne 

do 350g  1000     

7 

Przesyłki listowne ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru(ZPO) w obrocie 

krajowym Gabaryt B - ekonomiczne 

do 350g 600   

8 

Przesyłki listowne ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru(ZPO) w obrocie 

krajowym Gabaryt B - ekonomiczne 

do 1000g 500   

9 

Przesyłki listowne ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru(ZPO) w obrocie 

krajowym Gabaryt B - ekonomiczne 

do 2000g 300   

10 

Polecone priorytetowe – przesyłki listowe 

rejestrowane najszybszej kategorii do krajów 

europejskich (Strefa A - Europa łącznie z 

Cyprem, całą Rosją i Izraelem) 

do 50g   30     

11 

Polecone priorytetowe – przesyłki listowe 

rejestrowane najszybszej kategorii do krajów 

europejskich (Strefa A - Europa łącznie z 

Cyprem, całą Rosją i Izraelem 

               ponad 50g do 100g 20 
  

12 
Usługa – odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego  

(cena za usługi realizowane w ciągu miesiąca) 
12 miesięcy     

13 
Paczki pocztowe w obrocie krajowym 

EKONOMICZNE  Gabaryt B 
ponad 2 kg  do 5 kg 15     
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14 

 

Paczki pocztowe w obrocie krajowym 

EKONOMICZNE  Gabaryt B 

 

ponad 5 kg  do 10 kg 5 
  

15 

 

Przekazy elektroniczne (średnia wartość 

pojedynczego przekazu wynosi 2.000,00 zł) 

oraz jego zwrot  

 

10 razy w roku   

16 Przekazy elektroniczne - zwrot 10 razy w roku     

   
. Razem: ***   

* - Zamawiający zastrzega, że podane ilości mają charakter szacunkowy oraz prawo do zmiany ilości przesyłek danego rodzaju 

 

 w czasie trwania umowy. 

    
 

** - Ceny jednostkowe stanowić będą podstawę rozliczeń z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 

  *** - Całkowita cena brutto za wykonanie całego zamówienia (suma wartości brutto z kolumny 6) 

 

za  łączną cenę brutto …………………………………………………………………….. złotych, 

(słownie: ………………………………………………………………………….. złotych), 

(wartość netto: ……………………………………………………………… złotych,  

podatek VAT  ……………% tj. …………………………………………złotych) 

1. Ilość placówek pocztowych  łącznie z filiami na terenie miasta stołecznego Warszawa: (drugie 

kryterium).  

Oświadczam, że dysponujemy ……………………… placówkami pocztowymi.  

2. Oświadczamy, że jesteśmy wpisani do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem ……………………………………….. 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia i akceptuję  ją bez zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że ceny wskazane w Formularzu cenowym nie ulegają zmianie przez okres trwania 

umowy. 

6. Oświadczam, że akceptuję warunki załączonych do Ogłoszenia Istotnych Postanowień Umowy 

(IPU) i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy, w terminie i 

miejscu określonym przez Zamawiającego. 

7. Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

…………………………………………..……………………………….…………………

…  

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 
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8. Oświadczamy, że nie powierzamy / powierzamy (niepotrzebne skreślić) 

wykonanie następującej części (zakresu) oferowanego zamówienia, (należy podać nazwy 

podwykonawców oraz zakres (część) powierzonego podwykonawcom zamówienia): 

……………………………………………………………………………………………… 

UWAGA: 

Brak skreślenia i niewypełnienie pól oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania 

zakresu oferowanego zamówienia. 

 

 

9. Oświadczam (y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 

10. Oświadczam (y), że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim 

przedsiębiorstwem / inne: ………………………………………………. (niepotrzebne skreślić) 

11. Oferta zawiera: .......... stron. 

12. Załącznikami do składnej oferty są: 

1) ...................................................... 

2) ...................................................... 

3) ...................................................... 

 

* - niepotrzebne skreślić  

 

 

.......................................................................... 
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką 

imienną osoby (osób) upoważnionej 

(upoważnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


