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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 2016 r." 

Znak sprawy: UG-V.271.1.00019.2015 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej w dniu 26 listopada 2015 r. 

dotyczące udziału w postępowaniu ofertowym, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na 

„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Kroczyce w 2016 r.” 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 

w PLN 

Wartość ogółem 

brutto w zł 

1. 
Listy ekonomiczne (zwykłe) 

 

Gabaryt A  

0 - 350 g 1200   

2. Listy polecone 

Gabaryt A  

0 - 350 g 390   

Gabaryt B  

ponad 1000 g do 2000 g 2   

3. Listy polecone priorytetowe 
Gabaryt A  

0 - 350 g 20   

4. 
Listy polecone ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 

Gabaryt A  

0 - 350 g 6100   

Gabaryt B  

ponad 350 g  do 1000 g 4   

ponad 1000 g do 2000 g 2   

5. 

Listy polecone priorytetowe za 

zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru 

Gabaryt A  

0 - 350 g 283   

6. 

Listy polecone priorytetowe ze 

zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru w obrocie 

zagranicznym 

Gabaryt A  

0 - 350 g 
5 

  

7. 
Paczki pocztowe ekonomiczne  Gabaryt A  

Ponad 2 kg do 5kg 1   

8. Przesyłki listowe Gabaryt A  
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z zadeklarowaną wartością  0 - 350 g 2   

Opłata za podaną 

wartość 

2   

9. 

Przesyłki listowe priorytetowe 

z zadeklarowaną wartością  
Gabaryt A  

0 - 350 g 3   

Opłata za podaną 

wartość 

3   

10. 
Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej w obrocie 

krajowym 

2   

Ogółem  

 

Oświadczam, że posiadamy placówkę pocztową, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe 

(Dz.U.2012.1529), zlokalizowaną na terenie miejscowości, w której znajduje się siedziba 

Zamawiającego, w której będzie istniała możliwość odbioru przesyłek awizowanych.* 

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

                                                  podpis i pieczątka Wykonawcy 

 

Oświadczam, że nie posiadamy placówki pocztowej, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe 

(Dz.U.2012.1529), zlokalizowanej na terenie miejscowości, w której znajduje się siedziba 

Zamawiającego, w której będzie istniała możliwość odbioru przesyłek awizowanych.* 

 

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

                                                  podpis i pieczątka Wykonawcy 

Oświadczam, że ilość (%) osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę kształtuje się 

na poziomie ………..%. 

 

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

                                                  podpis i pieczątka Wykonawcy 

 

1. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej przedmiot 

zamówienia, w tym niezbędne uprawnienia do należytego wykonania przedmiotowego 

zamówienia. 

2. Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam, iż dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Przyjmuję 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. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu i nie wnoszę zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte. 

7. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert 

8. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 
 

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

         (miejscowość, data)                                                                                podpis i pieczątka Wykonawcy 


