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    Załącznik nr 4  do SIWZ MUP. PK.III.371-62./13 

 
„Formularz Oferty” 

 
 

A. Dane dotyczące wykonawcy: 
 
1. Nazwa i adres: 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
2. Telefon, faks, email, godziny pracy: 

................................................................................................................................................................................... 

3. W sprawie oferty kontaktować się z: 

................................................................................................................................................................................... 

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 

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

6. REGON: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Dane dotyczące oferty: 

Przedmiot zamówienia i cena: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 
w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich zwrotów do 
Zamawiającego po wyczerpaniu moŜliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).  
Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 
2012 r. poz. 1529) oraz aktów wykonawczych  wydawanych na jej podstawie. 
 
Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotu zamówienia dostarczanie przesyłek w trybie 
procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu postępowania 
cywilnego. 
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Szacowana planowana liczba przesyłek w okresie obowiązywania umowy: 
 
 

 
Lp. 

 
Rodzaj przesyłki 

(listowe/paczki pocztowe) 

 
Szacowana 

planowana liczba 
przesyłek w 

okresie 
obowiązywania 

umowy 

 
Cena 

jednostkowa  
brutto 

 
Cena brutto 
(iloczyn C i 

D) 

A B C D E 
1. polecone – przesyłka rejestrowana, niebędąca 

najszybszej kategorii, przemieszczana i doręczana w 
sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem 
zawartości lub uszkodzeniem (krajowe)  
- waga do 50 g 

66.190   

2 Usługa: potwierdzenie odbioru przesyłki 
rejestrowanej (zwrotki) niebędącej najszybszej 
kategorii (krajowe) 
- waga do 50 g 

66.130   

3. Zwrot przesyłki rejestrowanej niebędącej 
najszybszej kategorii (krajowe) bez potwierdzenia 
odbioru 
- waga do 50 g 

6.540   

4  Zwrot przesyłki rejestrowanej nienajszybszej 
kategorii za potwierdzeniem odbioru przesyłki (list 
ze zwrotką) (krajowe) 
- waga do 50 g 

6.540   

5 zwykłe – przesyłka nierejestrowana niebędąca 
najszybszej kategorii (krajowe) 
- waga do 50 g 

1940   

6 zwykłe  priorytetowe – przesyłka nierejestrowana 
będąca najszybszej kategorii (krajowe) 
- waga do 50 g 

20   

7 polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana, 
będąca najszybszej kategorii, przemieszczana i 
doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, 
ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem (krajowe) 
- waga do 50 g 

180   

8 Usługa: potwierdzenie odbioru przesyłki 
rejestrowanej (zwrotki) będącej najszybszej 
kategorii (krajowe) 
- waga do 50 g 

            170   

9. paczki pocztowe o wadze do 10 000 g (Gabaryt 
A); 
a)   zwykłe – paczki rejestrowane niebędące 
paczkami najszybszej kategorii (krajowe),  

 

5 

  

10 Paczki pocztowe o wadze do 10 000 g (Gabaryt 
A); 
priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej 
kategorii (krajowe),  

 

5 

  

11 Paczki pocztowe o wadze do 10 000 g (Gabaryt 
A); 

5 
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Usługa : potwierdzenie odbioru  – paczki 
rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za 

potwierdzeniem nadania i doręczone za 
pokwitowaniem odbioru (krajowe) 

• Cena (wartość brutto) przedmiotu zamówienia w PLN ( suma wartości z kolumny E) : 

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

 
• Adres punktu pocztowego w Lublinie do którego Zamawiający będzie przekazywał 

przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia 

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

 
Ilości przesyłek pocztowych podane w pkt. 4.3 SIWZ oraz w Formularzu oferty  zostały 
przyjęte przez Zamawiającego szacunkowo, wyłącznie w celu wyliczenia ceny oferty i nie stanowią 
ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach w okresie 
trwania umowy. 
Rzeczywista ilość przesyłek pocztowych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w 
tym zakresie. 
 
Zastrzega się, iŜ w przypadku zlecenia usług nieujętych w Formularz oferty, podstawą rozliczeń 
będą ceny zawarte w obowiązującym cenniku opłat usług pocztowych Wykonawcy, będącym 
załącznikiem do umowy, który Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy.  
 
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
naleŜycie. 

 
 

Data wykonania (od – do)  

Lp. 

 

Przedmiot  

(określić 
przedmiot usługi 
w taki sposób, 

aby Zamawiający 
mógł 

jednoznacznie 
stwierdzić, czy 

warunek wiedzy i 
doświadczenia 

określony w pkt. 
9.1.2 SIWZ 

został spełniony) 

 

Wartość brutto 
początek 

wykonania 
zakończenie 
wykonania 

 

Odbiorca 

      

      

 

W wykazie jako główne usługi naleŜy wskazać jedynie usługi potwierdzające spełnianie warunku 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2. Dowody dołączone do wykazu mają dotyczyć 
usług wymienionych w wykazie.  
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Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 

1. Oświadczam, Ŝe zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty.  
2. Zobowiązuję się w przypadku przyznania mi zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w projekcie umowy według załącznika do SIWZ. 
3. Potwierdzam związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert. 
4. W przypadku braku podwykonawstwa, o którym mowa w pkt 3.2. SIWZ zaleca się aby 

Wykonawca wpisał w ofercie „nie dotyczy”. W przypadku braku wpisu „nie dotyczy” dla 
Zamawiającego oznaczać to będzie brak podwykonawstwa. 

 
 
 
 
 
 
Data ..........................                                                                                               .......................................... 

                                                                                                               Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych) 
                                                                                                                  w dokumencie uprawniającym do występowania 
                                                                                                                         w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) 
                                                                                                                                        pełnomocnictwo(-a). 
                                                                                                                       (Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
                                                                                                                             i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem) 


