
znak postępowania OIGd-2800-3/16 załącznik nr 2  

 

 

……………………, dnia …………………… 
(miejscowość)                               (data) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
Wykonawca,…………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………….., 

(pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie  

ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
z siedzibą w ……………........… (……-...……..) przy ulicy………...………………..………. 

(miejscowość)             (kod pocztowy)                                       (dokładny adres) 

 
………………………………………………………………………………….……………….., 
 

 
adres do korespondencji ………………………………………………………………...………, 

(należy wypełnić, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby) 

 
nr tel.: ………...………, nr faksu: …………...………, e-mail: ……....…........……………....., 

 
NIP: ........................................,   REGON: ..........................................,    reprezentowany przez  

 
………………………………………………………………………………………………….., 

(imię i nazwisko osoby albo imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę) 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku (znak postępowania OIGd-2800-3/16), 

którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w okresie od 01.01.2017 r. do 

31.12.2018r.,  

 

oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, 

 

 za cenę………………………….. zł brutto 
(należy wpisać cenę brutto z formularza cenowego – załącznik nr 2) 

 

słownie:  

 

………………..……..……………………………..………………………./100 złotych brutto, 

 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. liczba osób wykonujących czynności na jego rzecz przy realizacji usług pocztowych (tj. 

personel operacyjny wykonujący czynności przy nadawaniu, sortowaniu, przemieszczaniu 

i doręczaniu przesyłek pocztowych): 

a) bez względu na podstawę prawną ich świadczenia wynosiła 

 

 ……………………………………… osób, 



b) na podstawie umowy o pracę wynosiła  

 

………………………………. osób,  

w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu na dzień 30.06.2016 r. 

 

2. według stanu na dzień 30.06.2016 r. dysponował ……………………… placówkami 

pocztowymi na terenie Rzeczpospolitej; 

 

3. akceptuje termin płatności faktur wystawianych z tytuł zrealizowanych usług pocztowych   

wynoszący  21 dni, liczonych od daty ich wystawienia; 

 

4. zapoznał się ze specyfikacją wraz z załącznikami i uznaje się za związany określonymi w 

nich zasadami postępowania; 

 

5. zapewnia wykonanie zamówienia w terminie i zgodnie z warunkami określonym w 

specyfikacji; 

 

6. uważa się za związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert; 

 

7. akceptuje wzór umowy będący załącznikiem do specyfikacji i zobowiązuje się w 

przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy  na proponowanych warunkach, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

 

8. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby 

następujących pomiotów trzecich:  

 

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

 

9. powierzy wykonanie podwykonawcom część zamówienia obejmującą następujący zakres:  

 

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

 

10. tajemnica przedsiębiorstwa została zawarta na następujących stronach oferty: 

 

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

 

 

11. w przypadku wyboru niniejszej oferty jako najkorzystniejszej wykonawca do 

porozumiewania się z zamawiającym wyznacza: 

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

(należy wpisać imię i nazwisko wyznaczonej osoby) 

 
tel.: …………..….…………, faks: ………….……..………, e-mail: ………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej  

albo osób reprezentujących wykonawcę) 


