
 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

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

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 Zamawiający: 

Gmina Kroczyce 

 42-425 Kroczyce 

 ul. Batalionów Chłopskich 29 

  

OFERTA 
 

na: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Kroczyce w latach 2021 - 2022." 

Znak sprawy: UG-V.271.1.00024.2020 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy 

Kroczyce w latach 2021 – 2022” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych w ogłoszeniu w cenie: …………………………………...……/brutto  

słownie: .........................................................................................................................../brutto/  

Cena określona powyżej zawiera podatek VAT w wysokości…….%. 

Lp. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Ilość sztuk 
Cena 

jednostkowa 
netto w PLN 

Cena 
jednostkowa 
brutto w PLN 

Wartość 
ogółem 

brutto w zł 

1. 
Przesyłki polecone krajowe 
ekonomiczne za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru 

 
Format S do 500g 10500    
Format M 1000g 200    
Format L do 2000g 30    

2. 
Przesyłki polecone krajowe 
ekonomiczne  

 
Format S do 500g 500    
Format M 1000g 50    

3. 
Przesyłki polecone krajowe 
priorytetowe za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru 

 
Do 350g/ S do 500g 30    
Od 350g/M 1000g 10    

4. 
Przesyłki krajowe zwykłe 
ekonomiczne 

 
Od 350g/ S do 500g 2500    

M do 1000g 350    

L do 2000g  20    

5. 

Przesyłki zagraniczne zwykłe 
ekonomiczne (kraje europejskie 
łącznie z Cyprem, całą Rosją i 
Izraelem) 

 

Do 50 g 5    

6. 
Przesyłki zwykłe priorytetowe 
krajowe 

 

Format S do 500g 100    

Format M do 1000g 100    

7. 
Przesyłki polecone zagraniczne 
priorytetowe za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru 

 

Do 50g 10    

8. 
Przesyłki polecone zagraniczne 
priorytetowe 

 
Do 50g 5    

9. Paczka ekonomiczna krajowa 
 

2-5 kg 5    

10. Paczka priorytetowa krajowa 
 

2-5 kg 5    

RAZEM BRUTTO 
 



Oświadczam, że: 
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, 
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania przedmiotu zamówienia, 
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia, 
5. przyjmujemy do wiadomości, że określone w formularzu ofertowym ilości oraz rodzaje 

przesyłek są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na 
co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilości 
i rodzajów przesyłek, 

6. zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i przyjmujemy warunki w nim zawarte, 
7.  uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 
8. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
9. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

 
Informacje dotyczące Wykonawcy:  

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

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

Numer telefonu:………………………………………… 

Numer faksu:…………………………………………… 

Adres email: ……………………………………………. 

 

        ................................................................. 
/podpis i pieczęć upoważnionego 

przedstawiciela/ 

 

 

 

                                                           
1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


