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………………………………………………..………. 
                 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

„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” 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa/Imię i nazwisko: …………….......................................................................................................................................... 

Siedziba/m-ce zamieszkania: ............................... kod .................... ul. ........................................................................... 

Województwo: .......................................................................................................................................................................... 

Nr telefonu/fax: ....................................................................................................................................................................... 

NIP: ......................................................................................... REGON: ……………………………………………………………………….. 

Osoba upoważniona do kontaktów: ............................................ tel. ................................e-mail: …………………………..  
 
 

Zobowiązania Wykonawcy: 

1. Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu pn. „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” zobowiązujemy się zrealizować zamówienie za: 
wartość netto ………………………………….…… zł (słownie: ………………………………..…………………..........................…... 
……………………………………………………………………………………...………….…….…), plus należy podatek Vat ……….. % 
w wysokości …………………….………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………...... 
…………………………………….), co łącznie stanowi wartość brutto ……..…..………………………………. zł (słownie zł: 
………………………..……………...………...……………………...………......................…..…), według poniższego zestawienia: 
 

Lp. Rodzaj 
przesyłki Waga przesyłki 

Szacowana 
ilość 

przesyłek 
w okresie 
trwania 
umowy * 

Cena 
jednost
-kowa 
netto 

Wartość 
 netto 

Stawka 
Vat             
(%) 

Wartość 
podatku  

Vat 

Wartość 
 brutto 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8 

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      
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Lp. 
Rodzaj 

przesyłki Waga przesyłki 

Szacowana 
ilość 

przesyłek 
w okresie 
trwania 
umowy * 

Cena 
jednost
-kowa 
netto 

Wartość 
 netto 

Stawka 
Vat             
(%) 

Wartość 
podatku  

Vat 

Wartość 
 brutto 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8 

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      

Ogółem przesyłki listowe i paczki pocztowe x x  x   

*- zgodnie z Formularzem Asortymentowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
**- w tym około 36% stanowią przesyłki listowe bez nazwy odbiorcy 
Zamawiający informuje, że w przypadku świadczenia usług pocztowych dotyczących przesyłek nieujętych  
w Formularzu Ofertowym, podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek 
pocztowych cenniku opłat za usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę, wydanym w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1041). 

1. Wyrażamy zgodę na dokonanie zmian ilościowych i rodzajowych przesyłek pocztowych ujętych przez 
Zamawiającego w powyższym zestawieniu, ponieważ są to wielkości szacunkowe, przyjęte w celu 
porównania ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej i mogą ulec zmianie (zwiększeniu lub 
zmniejszeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oświadczamy, że nie będziemy dochodzić 
roszczeń z tytułu w/w zmian. Rozumiemy, że rodzaje i ilości przesyłek przez to, że są szacunkowe, 
nie stanowią wartości wynagrodzenia Wykonawcy, mają na celu umożliwienie obliczenia ceny oferty 
oraz porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu.  

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia  
31 grudnia 2023 r. 
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4. Warunki płatności – zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi Załącznik  
nr 6 do Ogłoszenia. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia, zamieszczonymi w Ogłoszeniu i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zawarte w Ogłoszeniu, Istotne postanowienia umowy zostały przez nas 
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy  
na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Zamówienie wykonamy sami. Wykonanie następujących części zamówienia powierzymy 
podwykonawcom1: ...…………………………………………………….……………………………………………………………………...…… 

8.  Oświadczamy, że w przypadku zatrudnienia podwykonawców, ponosimy całkowitą 
 odpowiedzialność za realizację zadań powierzonych podwykonawcom. 

9. Wyznaczamy następujące placówki pocztowe do obsługi Zamawiającego:  

Lp. Lokalizacja Urzędu/Oddziału Adres placówki pocztowej Odległość od lokalizacji 
Urzędu/Oddziału 

1. Urząd Statystyczny w Katowicach 
ul. Owocowa 3  
40-158 Katowice 

  

2. Urząd Statystyczny w Katowicach 
Oddział w Bielsku-Białej 
ul. Piastowska 44 
43-300 Bielsko-Biała  

  

 
3. 

Urząd Statystyczny w Katowicach 
Oddział w Bytomiu 
ul. Stanisława Moniuszki 26A 
41-902 Bytom 

  

4. Urząd Statystyczny w Katowicach 
Oddział w Częstochowie  
Al. Niepodległości 20/22 
42-216 Częstochowa  

  

5. Urząd Statystyczny w Katowicach 
Oddział w Rybniku 
ul. Bolesława Chrobrego 6 
44-200 Rybnik  

  

6. Urząd Statystyczny w Katowicach 
Oddział w Sosnowcu 
ul. Rzeźnicza 12 
41-200 Sosnowiec 

  

10. Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako pełnomocnik Konsorcjum reprezentowanego 
przez …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………2 

(nazwa pełnomocnika) 
11. Oświadczamy, że oferta i złożone wraz z nią dokumenty3: 

a. Nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę naszej firmy w rozumieniu ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913); 

b. Zawierają informacje stanowiące tajemnicę naszej firmy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),  które w postaci 
dokumentów złożono w oddzielnym opakowaniu. 

12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

a. ……………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………….. 

 
……................., dnia  …………………..….                           ……………………..………………........................................................ 
                          (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Niepotrzebne skreślić. 
3 Niepotrzebne skreślić. 


