
  

  

                      Załącznik nr 1  
                    (Załącznik nr 1 do umowy)  

 Oferta   

  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na 

podstawie   

art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.  

1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Oddziału Instytutu  

Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi  

Polskiemu w Krakowie oraz Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej -  

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach w 

zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, zwrotu 

przesyłek niedoręczonych oraz odbiór przesyłek i dokumentów 

nadawczych z siedziby Zamawiającego  

  

Dane dotyczące zamawiającego:  

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Krakowie ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków  

Wykonawca:  

Nazwa:  …………………………………………………………………………………  

    …………………………………………………………………………………  

Siedziba:  …………………………………………………………………………………  

    …………………………………………………………………………………  

nr NIP:  ……………………………….  

nr REGON:  ……………………………….  

tel.:    ………………………………  

faks:    ……………………………….      pieczęć wykonawcy  

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego składamy ofertę na świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji  

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Delegatury Instytutu Pamięci  

Narodowej -  Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach w zakresie  

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbiór 

przesyłek i dokumentów nadawczych z siedziby Zamawiającego na następujących warunkach :  

  

  

  



  
I.  FORMULARZ CENOWY (dane dotyczące nadawanych przez Zamawiającego przesyłek w ciągu 12 

miesięcy)   



  

  

gab. A EK 2-5kg   168       

gab. A EK 5-10kg    67       

gab. B EK 5-10kg   1       

gab. A PR  0-1kg   2       

gab. A, PR 1-2kg   4       

gab. A, PR 2-5kg   66       

gab. A, PR 5-10kg   57       

gab. B  PR , 1-2kg   2       

 

159   

 
  

 

POTWIERDZENIE ODBIORU   

5.  

Paczka Pocztowa zagraniczna EK    

 

EK Strefa 13 1-2 kg  1       

6.  

Przesyłka listowa zwykła zagraniczna    

PR Strefa A do 50 g  1       

PR Strefa A od 501 do 1000 g  1       

PR Strefa B do 50 g  1       

7.  

Przesyłki kurierskie     

0-5 kg  38       

5-10 kg  18       

10-20 kg  43       

20-30 kg  14       

Opakowanie firmowe 0-1 kg  31       

Doręczenie do 8:00  1       

Doręczenie do 9:00  13       

Doręczenie do 12:00  26       

Doręczenie do wskazanej godziny  1       

Potwierdzenie doręczenia   2       

Potwierdzenie odbioru  15       

Potwierdzenie odbioru krajowe przesyłki PR  15       

  

  

  
  

  
  

 

Opłata za stały odbiór korespondencji (listów, paczek)   



8.  od Zamawiającego – opłata miesięczna Kraków   5x w tygodniu 

przez 12 m-cy  (Reformacka 3, Kancelaria Ogólna I piętro)   

9.  
Opłata za stały odbiór korespondencji (listów, paczek) 
od Zamawiającego – opłata miesięczna Kielce Al. Na  
Stadion 1, Kielce  

5x w tygodniu 

przez 12 m-cy  

  
  

 

  RAZEM  x       

  

W celu dokonania oceny ofert pod uwagę będzie brana cena oferty (kwota z wiersza w kolumnie 7 pomnożona 
przez okres obowiązywania umowy tj. 36 miesięcy) która wynosi ………………………………………………. 
złotych brutto, słownie : …………………………………………  

Wskazane wartości w kolumnie 4 są wartościami jednostkowymi, które będą obowiązywały od momentu 
podpisania umowy umowy i stanowić będą podstawę wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza 
zmianę cen jednostkowych od 1 stycznia 2022 roku,  poprzez zamieszczenie stosownego cennika w taki sposób 
aby Zamawiający mógł się z nim zapoznać.  

Oświadczamy, że :  

1.Posiadamy 10 placówek na terenie województwa małopolskiego, świadczących usługi, będące 

przedmiotem zamówienia Zamawiającego.  

2. Wykonaliśmy lub wykonujemy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co 

najmniej dwie usługi pocztowe na kwotę w wysokości powyżej 100 tys. złotych brutto, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane.  

3. Oferujemy dostarczanie i odbieranie przesyłek do i z siedziby Zamawiającego w godzinach określonych w 

przedmiocie zamówienia (zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia).  

4. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania 

oferty.  

5. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.  

6. Zawarty w ogłoszeniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć z zamawiającym umowę na tych warunkach, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Ofertę niniejszą składamy na ___ stronach.  

8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………  

  

  

  

  

……………, dnia …………………….             ...……………………………………  
                        Imię i nazwisko  

 (podpisy i pieczątki osób wskazanych w   
                              dokumencie uprawniającym do   

      występowania w obrocie prawnym lub         

posiadających pełnomocnictw)  

  

  

Informacja dla wykonawcy:  

  

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z 

dokumentem (-ami)potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.  

  

  

  

  

  

  

  

  


