
                 Załącznik nr 1  
Nr sprawy: KIE-WA.271.2.2020 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY (FO) 

  

ZAMAWIAJĄCY:   URZĄD STATYSTYCZNY 

                               ul. Zygmunta Wróblewskiego 2  

                                               25-369 Kielce 

  

O F E R T A  

na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: świadczenie usług pocztowych                         
w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek 
i zwrotów dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz oddziału Urzędu w Sandomierzu 
 
1. Informacje o Wykonawcy: 

Pełna nazwa: 
 

Adres:  
 

REGON nr:  NIP nr:    

Nr telefonu:   Nr faksu:                         

E-Mail: 

Nazwa banku:     Nr rachunku bankowego: 

  

 

    

2. Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów  

a) imię: ...................................  nazwisko: ...............................................................  
stanowisko służbowe: ..................................................................... .................... 
tel.: ...........................................................     fax: ...............................................  

 

b) imię: ...................................  nazwisko: ............................................................... 
stanowisko służbowe: ..........................................................................................  
tel.: ...........................................................     fax: ..... ........................................... 

 

3. Oferujemy przedmiot zamówienia za łączną cenę brutto: ..…………………….  

(słownie złotych brutto:…………………………………………………………………………...…………)  

zawierającą podatek VAT w wysokości ………………….. zł. 

(słownie złotych ………………………………………………………………..……….…) 

 
W/w cena oferty brutto posłuży Zamawiającemu do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, 
natomiast Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną ilość zrealizowanych usług 
według cen jednostkowych netto podanych w Formularzu cenowym załączonym do oferty, powiększonych 
o wartość podatku VAT, przy zastosowaniu właściwej stawki podatku VAT. 
Ceny jednostkowe netto wskazane w Formularzu cenowym będą obowiązywały w trakcie całego okresu 
trwania umowy. 
4. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: realizacja sukcesywna od                     

01.11.2020 r. do 31.10.2023 r. (36 miesięcy). 
5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom  określonym                           

w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert. 



6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 
sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert.  

7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu do 
składania ofert. 

8. Oświadczamy, że oferta i złożone wraz z nią dokumenty1[1]: 
1) nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
2) zawierają informacje stanowiące tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które w postaci dokumentów złożono w oddzielnym    
opakowaniu. 

 

  Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty: 

 Nr dokumentu 
(2[2]) 

  

N A Z W A   

Ilość arkuszy 

   

      

      

      

 

        

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

        (miejscowość)       

 

 

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

                                                                                               (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej) 

             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
[1]  niepotrzebne skreślić 

2
[2] Wykonawca sam określa dalszą numerację załączanych dokumentów 


