
Załącznik nr 1 

..................................
pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Do: 
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej  14 000 Euro na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych, zgodnie z zał. nr 2 

MY NIŻEJ PODPISANI 

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

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

(nazwa i adres firmy składającej ofertę)

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

telefon: ...................................................... faks: .......................................................................

e-mail: ....................................................... 

nazwa banku: ......................................................................................................................................

nr konta: ..............................................................................................................................................

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i zgodnie z warunkami 
określonymi w  zapytaniu o cenę. 

2.  OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

cena netto …................zł (słownie: …..................................................)
cena brutto …..............zł  (słownie: …..................................................)

podatek VAT ..............zł (słownie: …...................................................)

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

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

(w przypadku stosowania cennika urzędowego należy go dołączyć do oferty)



3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 3 lat  od daty zawarcia 
umowy. 

4. AKCEPTUJEMY warunkami płatności tj. przelew 14 dni od daty prawidłowo wystawionej 
faktury.

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami przedstawionymi w zapytaniu cenowym i 
nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

6. UPOWAŻNIONĄ osobą ze strony Wykonawcy jest …................................................................

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

tel. …....................................................... e-mail …...........................................................................

7. Do oferty załączamy:

1) kopia numeru identyfikacji podatkowej,

2) kopia nr REGON,

3) kopia z KRS lub wypis z CEIDG,

4) pełny cennik usług

                                                                

..........................dnia.......................                              ...................................................................................            
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik nr 2.

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

pieczęć Wykonawcy

                                    Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na  świadczenie 
powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oferujemy poniższe ceny 
jednostkowe:

l.p. Rodzaj: Średnio w 
miesiącu

(szt.)

Cena jednostkowa 
brutto:

Wartość brutto w 
miesiącu:

1 Zwykłe ekonomiczne krajowe 
A

do 50 g 200
2 50-100 g 10
3 100-350 g 5
4 350-500 g 5
5 Polecone ekonomiczne 

krajowe  A
do 50 g 50

6 50-100 g 10
7 100-350 g 5
8 350-500 g 5
9 Polecone ekonomiczne 

krajowe  B
do 50 g 5

10 50-100 g 1
11 100-350 g 1
12 350-500 g 1
13 Polecone priorytetowe 

krajowe  A
do 50 g 5

14 50-100 g 5
15 100-350 g 2
16 350-500 g 2
17 Polecone zagraniczne 

(Europa)
do 50 g 2

18 50-100 g 1
19 100-350 g 1
20 350-500 g 1
21 Paczka  A     do 10 kg 1
22 Usługa potwierdzenia odbioru (kraj) 20
SUMA (wartość brutto w m-cu):   



Cena brutto oferty za świadczenie usług pocztowych w okresie 36 miesięcy:         

Cena ofertowa = …..............................................................................................................................
(Cena ofertowa = Wartość brutto w miesiącu x 36 miesięcy )

(słownie: …....................................................................................................00/100 złotych)

Podane ilości  przesyłek (średnio w miesiącu)  są  wielkościami  orientacyjnymi.  Wykonawcy nie 
będą  przysługiwały  żadne  roszczenia  o  realizację  ilości  zapotrzebowanych,  jeżeli  potrzeby 
Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.

Zamawiający pragnie oświadczyć, że wartość całego zamówienia nie może przekroczyć w okresie 
obowiązywania umowy równowartości ceny ofertowej.

..........................dnia.......................                                    ......................................................................................          
            podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy


