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FORMULARZ ASORTYMENTOWY  
 
„Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, 
opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu” 

Lp. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki 
Szacowana ilość przesyłek 
w okresie trwania umowy 

KRAJOWE  

1 Listy ekonomiczne 

format S do 500g 109604** 

format M do 1000g 660 

format L do 2000g 3972 

2 Listy priorytetowe 

format S do 500g 108 

format M do 1000g 0 

format L do 2000g 0 

3 Listy polecone ekonomiczne 

format S do 500g 3101 

format M do 1000g 184 

format L do 2000g 97 

4 Listy polecone priorytetowe 

format S do 500g 1236 

format M do 1000g 6 

format L do 2000g 0 

5 Listy polecone ekonomiczne PO 

format S do 500g 439 

format M do 1000g 20 

format L do 2000g 94 

6 Listy polecone priorytetowe PO 

format S do 500g 101 

format M do 1000g 45 

format L do 2000g 3 

ZAGRANICZNE - EUROPA 

7 Listy priorytetowe do 50g 6 

8 Listy priorytetowe ponad 50g do 100g 0 

9 Listy polecone priorytetowe PO do 50g 0 

10 Listy polecone priorytetowe PO ponad 50g do 100g 0 

KRAJOWE gabaryt „A” 

11 Paczka pocztowa ekonomiczna 

do 1 kg 130 

ponad 1 kg do 2 kg 69 

ponad 2kg do 5kg 222 

ponad 5kg do 10kg 4 

      ** - w tym około 36% stanowią przesyłki listowe bez nazwy odbiorcy 
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Wymiary przesyłek listowych wynoszą: 

FORMAT S to przesyłki o wymiarach: 
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 
maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm.  

FORMAT M to przesyłki o wymiarach: 
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 
maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. 

minimum - jeśli chociaż  jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 
mm, 
FORMAT L to przesyłki o wymiarach 
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 
maksimum - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) 
nie może przekroczyć 600 mm.  

Wymiary dotyczące paczek pocztowych: 

Gabaryt A to paczki o wymiarach: 
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 
maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm. 

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 

 


