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Formularz oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.175.2019) 

(pieczęć Wykonawcy) 

REGON ………………….,       NIP …..………………….        

FORMULARZ OFERTY 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej 30 tys. euro prowadzonego w trybie podstawowym 

na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

we Wrocławiu (WAD.2601.175.2019) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi 

w zapytaniu ofertowym oraz odpowiadającym wymaganiom zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia za kwotę uwzględniającą wszystkie 

koszty realizacji usług wg poniższego zestawienia:  

Lp. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki [g] 
Przewidywana ilość 

przesyłek/usług 

Cena netto 

1 szt. [zł] 
Wartość  netto [zł] 

VAT 

% 

Wartość VAT 

[zł] 
Wartość brutto [zł] 

1. 

Przesyłki listowe 

ekonomiczne 

(nierejestrowane). 

do 500 – S 

(maksymalny wymiar 

koperty C5) 
2700      

500-1000 – M 

(maksymalny wymiar 

koperty C4) 
170      

1000-2000 – L (ponad 

wymiar koperty C4)  
1      

2. 

Przesyłki listowe 

priorytetowe 

(nierejestrowane) 

do 500 – S 

(maksymalny wymiar 

koperty C5) 
760      

500-1000 – M 

(maksymalny wymiar 

koperty C4) 
15      

1000-2000 – L (ponad 

wymiar koperty C4)  

 
5      
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Lp. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki [g] 
Przewidywana ilość 

przesyłek/usług 

Cena netto 

1 szt. [zł] 
Wartość  netto [zł] 

VAT 

% 

Wartość VAT 

[zł] 
Wartość brutto [zł] 

3. 
Przesyłki listowe polecone 

(rejestrowane) 

do 500 – S 

(maksymalny wymiar 

koperty C5) 

5220 
     

500-1000 – M 

(maksymalny wymiar 

koperty C4) 

15 
     

1000-2000 – L (ponad 

wymiar koperty C4) 
5 

     

4. 
Przesyłki listowe polecone 

priorytetowe (rejestrowane) 

do 500 – S 

(maksymalny wymiar 

koperty C5) 

990 
     

500-1000 – M 

(maksymalny wymiar 

koperty C4) 

10 
     

1000-2000 – L (ponad 

wymiar koperty C4) 
5 

     

5. 

Zwrotne potwierdzenia 

odbioru (opłata 

dodatkowa do przesyłki 

listowej lub paczki ) 

--- 
4670 

     

6. 
Paczki pocztowe 

ekonomiczne gabaryt A 

do 1kg 

 
25 

     

1-2kg 

 
50 

     

2-5kg 

 
40 

     

5-10kg 

 
15 

     

7. 
Paczki pocztowe 

priorytetowe gabaryt A 

do 1kg 

 
35      
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Lp. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki [g] 
Przewidywana ilość 

przesyłek/usług 

Cena netto 

1 szt. [zł] 
Wartość  netto [zł] 

VAT 

% 

Wartość VAT 

[zł] 
Wartość brutto [zł] 

1-2kg 

 
100 

     

2-5kg 

 
65 

     

5-10kg 

 
20 

     

8. 

Przesyłki kurierskie (wg 

definicji ze szczegółowego 

opisu przedmiotu 

zamówienia – pkt 5d) 

opakowanie firmowe 

do 1kg 

 

20 
     

do 5kg 

 
245 

     

5-10kg 

 
35 

     

10-20kg 

 
90 

     

20-30kg 

 
45 

     

30-50kg 

 
15 

     

9. 

Usługa doręczenia 

przesyłki kurierskiej do 

godz. 12
00

 następnego dnia 

roboczego po dniu nadania 

--- 
250 

     

10. 

Usługa poczta firmowa  

(odbiór poczty od nadawcy, 

wg definicji z załącznika nr 

1– pkt 6a) 

3 razy w tygodniu 

(wtorek, środa, piątek) 
24 

     

Razem x  x   
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za kwotę ogólną o wartości brutto:………………………………………….......…….. zł.  

(słownie: złotych:…………………………………………………………………………………) 

w tym należny podatek VAT .......................................zł. (słownie złotych:……………………………………………………………………..…………) 

2. Oświadczamy że: 

a) Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania oraz uzyskaliśmy 

wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy. 

b) Oferowane usługi spełniają wszystkie stawiane wymagania. 

c) Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTY” są kompletne, prawdziwe 

i rzetelne. 

d) Akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uważamy się za 

związanych złożoną ofertą przez okres 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

e) Posiadamy minimum po 1 (jednej) placówce nadawczo-odbiorczej w każdym mieście powiatowym na terenie kraju. 

f) Wszelkie inne usługi nieujęte w niniejszym formularzu oferty rozliczane będą według aktualnie obowiązującego cennika Wykonawcy dostępnego 

na jego stronie internetowej. 

g) Akceptujemy, iż wszystkie dokumenty (w tym adres mailowy inicjujący złożenie oferty, zapytania, wyjaśnień, itp. oraz ich treść) przekazane  

w toku prowadzonego postępowania mogą podlegać udostępnieniu zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

h) Załącznikami do oferty są : 

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

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

i)  Podpiszemy umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

3.Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania: 

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

 

Numer telefonu ………………………………..……………, adres e-mail lub numer faksu…………………………………………………….......; 

........................................., dnia .........................................   

  

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

             miejscowość        data                           podpis Oferenta 


