Załącznik nr 1
.............................................................
Nazwa firmy
.............................................................
Adres
.............................................................

FORMULARZ OFERTOWY
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani* .............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ...............................................................................................................................................................
Jako upoważniony/upoważnieni* na piśmie lub wpisany/wpisani* w rejestrze ……………………………………………………..
NIP................................................................REGON...........................................................................
Nr telefonu ..................................................../faksu .............................................................................
Składam niniejszą ofertę na świadczenie usług pocztowych dla Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Lp.

Rodzaj przesyłki/usługi

1
1.

2
3
do 350 g
Przesyłki ekonomiczne
w obrocie krajowym zwykłe
Przesyłki ekonomiczne w do 1000
g
obrocie krajowym polecone

2.

Waga
przesyłki

Gabaryt j.m

A

5
szt.

Szacowana ilość w Cena
okresie trwania
jednostkowa
umowy
brutto (zł)
6
7
3500

B

szt.

20

4

Wartość brutto (zł)
(kol. 6 x kol. 7)
8

3.

Przesyłki ekonomiczne w
obrocie krajowym –
polecone z ZPO

do 350 g

A

szt.

7800

4.

Przesyłki priorytetowe w
obrocie krajowym zwykłe

do 350 g

A

szt.

70

5.

Przesyłki priorytetowe w
obrocie krajowym polecone

do 350 g

A

szt.

30

6.

Przesyłki priorytetowe w
obrocie krajowym –
polecone z ZPO

do 350 g

A

szt.

70

7.

Przesyłki w obrocie
zagranicznym –
ekonomiczne zwykłe Europa

x

8.

Opłata za usługę odbioru przesyłek z siedziby
Zamawiającego (zł)

szt.

m-ce

12

RAZEM
Wartość brutto oferty: ………………….. wartość brutto słownie:…………………………………………………………….
……………………………………………… W tym podatek VAT …… %, kwota…………., słownie ……………………
………………………………………………. Wartość netto oferty:………………... wartość netto słownie ………………
………………………………………………. Możliwość śledzenia przesyłek TAK / NIE ………………………………….
Gabaryt A-to przesyłki o wymiarach MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90X140 mm
MAKSIMUM: żaden z wymiarów nie przekroczyć wysokości 20mm, długości 325 mm, szerokości 20 mm
Gabaryt B- to przesyłki o wymiarach MINIMUM: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325
mm lub szerokość 230 mm
MAKSIMUM: suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów ( długość) nie może
przekroczyć 600 mm
………………………………………………………………………………………….
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

