KC-3/2016
Załącznik nr 1b do siwz

FORMULARZ
Wykonawca (*)

OFERTY

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

...............................................................................................................................................
Adres

Fax

..........................................................,

Adres e-mail ……………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu
Kod CPV: 64110000-0 Usługi pocztowe
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Oferenta na rzecz
Urzędu Miasta Mikołów.
Część B
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Oferenta na rzecz
Urzędu
Miasta
Mikołów
w
zakresie
przyjmowania,
przemieszczania
i doręczania do każdego miejsca w kraju przesyłek pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1529), dla których wymagane jest
nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

oferujemy wykonanie części B zamówienia za cenę ryczałtową, na którą składają się
poniższe ceny jednostkowe:

Lp.

Rodzaj przesyłki

Waga
przesyłki

Szacowana
ilość
przesyłek w
sztukach

Koszt
jednostkowy
brutto

Wartość brutto
za ilości
przesyłek
(kolumna nr 3 x
kolumna nr 4)

1

2

3

4

5

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

Do 350g

1000

350g-1000g

30

1000-2000g

10

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

Do 350g

10

350-1000g

20

1000-2000g

10

3.

zwrot przesyłki poleconej za
potwierdzeniem odbioru, nie
odebranej przez adresata

do 350 g

5

4.

Odbiór przesyłek z siedziby
zamawiającego

kpl.

12

1

2

RAZEM
BRUTTO
1

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wymiarze co
najmniej ½ etatu, które będą wykonywały czynności odbioru i dostarczania
przesyłek z siedziby organizatora przetargu do placówki pocztowej nadawczej
i z placówki pocztowej oddawczej do adresatów: …………………….. osób

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przedstawionymi w ogłoszeniu oraz, że
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę
zgodnie z wzorem .
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 20 dni.
3. Oświadczamy, że posiadamy status operatora wyznaczonego.

…….............................................................
podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta

Dane o planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym mają
charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony Organizatora przetargu zobowiązania do
nadania przesyłek w podanych ilościach. Ilość przesyłek może ulec zmianie.
Należy wycenić każdą pozycję określoną w ww. tabeli nawet tą z szacunkową ilością 0szt.
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