Załącznik nr 1 do ogłoszenia
OR-IV.2600.12.2018.MS

……………………………….

Powiat Sokólski-Starostwo Powiatowe w Sokółce

pieczęć Wykonawcy

ul.Marsz.J.Piłsudskiego8
16-100 Sokółka

Formularz ofertowy

na świadczenie w 2019r. usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i
doręczaniu przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym

Niniejszym oferuję świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i
doręczaniu przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym na
następujących warunkach:

Tabela nr 1
lp

Rodzaj przesyłki

Waga przesyłki

Szacunkow
a ilość
przesyłek

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

A

B

C

D

E

F

1. Przesyłki
nierejestrowane
niebędące przesyłkami
najszybszej kategorii w
obrocie
krajowym
(zwykłe)

do 350g gabaryt A
powyżej350g
gabarytA

7356

do1000g

100

powyżej 1000g do 2000g
gabarytA

0

do350g gabaryt B

5

powyżej 350g do1000g
gabarytB

5

powyżej 1000g do 2000g
gabarytB

8

2. Przesyłki
do 350g gabaryt A
nierejestrowane
powyżej350g do1000g
najszybszej kategorii w gabarytA
obrocie
krajowym
do350g gabaryt B

15
0

(priorytetowe)

3. Przesyłki
nierejestrowane
niebędące przesyłkami
najszybszej kategorii w
obrocie zagranicznym
obszar Europa (zwykle)

4. Przesyłki rejestrowane
niebędące przesyłkami
najszybszej kategorii ze
zwrotnym
potwierdzeniem odbioru
w obrocie krajowym
(polecone ZPO)

5. Przesyłki rejestrowane
najszybszej kategorii ze
zwrotnym
potwierdzeniem odbioru
w obrocie krajowym
(polecone
ZPO
priorytetowe)

6. Przesyłki
nierejestrowane
najszybszej kategorii w
obrocie zagranicznym
obszar Europa (zwykłe
priorytetowe)

powyżej 1000g do 2000g
gabarytA

0

powyżej 350g do1000g
gabarytB

0

powyżej 1000g do 2000g
gabarytB

0

do 50g

0

powyżej 50g do 100g

0

powyżej 100g do 350g

0

powyżej 350g do 500g

0

powyżej 500g do 1000g

0

powyżej 1000g do 2000g

0

do 350g gabaryt A
powyżej350g
gabarytA

12880

do1000g

5

powyżej 1000g do 2000g
gabarytA

3

do350g gabaryt B

48

powyżej 350g do1000g
gabarytB

29

powyżej 1000g do 2000g
gabarytB

14

do 350g gabaryt A

5

powyżej350g
gabarytA

do1000g

1

powyżej 1000g do 2000g
gabarytA

0

do350g gabaryt B
powyżej 350g do1000g
gabarytB

0

powyżej 1000g do 2000g
gabarytB

0

do 50g

18

powyżej 50g do 100g

0

powyżej 100g do 350g

0

powyżej 350g do 500g

0

powyżej 500g do 1000g

0

powyżej 1000g do 2000g

0

7. Przesyłki rejestrowane do 350g gabaryt A
niebędące przesyłkami powyżej350g do1000g
najszybszej kategorii w gabarytA
obrocie
krajowym
powyżej 1000g do 2000g
(polecone)
gabarytA

208
0
0

do350g gabaryt B
powyżej 350g do1000g
gabarytB

0

powyżej 1000g do 2000g
gabarytB

0

8. Przesyłki rejestrowane do 350g gabaryt A
najszybszej kategorii w powyżej350g do1000g
obrocie
krajowym gabarytA
(priorytetowe polecone)
powyżej 1000g do 2000g
gabarytA

0
0
0

do350g gabaryt B

0

powyżej 350g do1000g
gabarytB

0

powyżej 1000g do 2000g
gabarytB

0

9. Przesyłki rejestrowane
będące
przesyłkami
najszybszej kategorii w
obrocie zagranicznym ze
zwrotnym
potwierdzeniem odbioru
obszar
Europa
(priorytetowe,polecone i
ZPO)

do 50g

10. Przesyłki rejestrowane
najszybszej kategorii w
obrocie zagranicznym
obszar
Europa
(priorytetowe polecone)

15

powyżej 50g do 100g

0

powyżej 100g do 350g

0

powyżej 350g do 500g

0

powyżej 500g do 1000g

0

powyżej 1000g do 2000g

0

do 50g

0

powyżej 50g do 100g

0

powyżej 100g do 350g

0

powyżej 350g do 500g

0

powyżej 500g do 1000g

0

powyżej 1000g do 2000g

0

11. Paczki
rejestrowane od 2kg do 5kg gabaryt A
niebędące przesyłkami od 2kg do 5kg gabaryt B
najszybszej kategorii w
obrocie krajowym

2

12. Opłata
za
zwrot do 350g
przesyłki rejestrowanej powyżej 350g do 1000g
niebędącej
przesyłką
najszybszej
kategorii powyżej 1000g do 2000g
(obrót krajowy)

0

13. Opłata
za
zwrot do 350g
przesyłki rejestrowanej powyżej 350g do 1000g
niebędącej
przesyłką
najszybszej kategorii ze powyżej 1000g do 2000g
zwrotnym
potwierdzeniem odbioru
(obrót krajowy)

446

0

0
0

0
0

RAZEM

Tabela nr 2
Suma miesięcznych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia
Określenie czynności (wpisać poniżej odpłatną czynność) Cena miesięcznie brutto

Cena brutto
x 12 m-cy

RAZEM
RAZEM (należy podać wartość brutto razem z tabeli nr 1 oraz cenę brutto x 12
miesięcy razem tabeli nr 2)

Instrukcja wypełniania tabeli i najważniejsze założenia realizacji zamówienia podano poniżej.
Podane w tabeli ilości nadawanych przesyłek mają charakter orientacyjny w celu umożliwienia porównania
ofert i zostały ustalone w oparciu o rzeczywiste ilości nadawanych przesyłek ze Starostwa Powiatowego w
Sokółce i zamiejscowych stanowisk pracy w Dąbrowie Białostockiej.
Przesyłki będą nadawane i odbierane przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w
Sokółce w placówkach pocztowych Wykonawcy zlokalizowanych w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.
Jeżeli Wykonawca nie dysponuje placówką pocztową w danej lokalizacji winien zapewnić możliwość
dostarczenia i odebrania przesyłek z siedziby placówek Zamawiającego. Jeżeli dostarczenie i odebranie
przesyłek wiązałoby się z kosztami po stronie Zamawiającego koszty należy uwzględnić w powyższej
tabeli.
Wymaga się codziennego dostarczania i odbierania przesyłek.
W pozycjach, gdzie podano ilość „zero” należy podać cenę jednostkową brutto, po to, aby można było
ustalić odpłatność w przypadku wystąpienia konieczności nadania konkretnej przesyłki.
Podane ceny będą wiążące dla obu stron przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku zmian cen w
trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia zawartej umowy.
Przewiduje się miesięczne fakturowanie (oddzielnie lokalizacja w Sokółce i oddzielnie lokalizacja w
Dąbrowie Białostockiej). Dopuszczalna forma fakturowania- faktura papierowa, termin płatności 14 dni.
Forma wysyłania korespondencji- bezznaczkowa.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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,). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

….......................................... , dnia ….......................

…..................................................................
podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę

