
 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:  
 
 
„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego                             
w Łącku w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz 
zwrotu przesyłek  niedoręczonych w obrocie krajowym i zagranicznym do każdego miejsca w 
kraju i za granicą w okresie od  1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.” 
  

JA/MY NIŻEJ PODPISANI: 

 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 
 

REGON: .………………………………………………………………………...................... 

 

NIP: .………………………………………………………………………............................. 

 

Dane adresowe, na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję: 

Adres: .………………………………………………………………………. 

TEL:..………………………………………………………………………....... 

E-MAIL: .………………………………………………………………………. 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu 

ofertowym. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 



 

 

 

Całkowita wartość brutto oferty: ……………………………………………….….. zł 

 

(słownie złotych:.……………………………………………………………………….) 

 

Stawka VAT: ………….……. % 

 

Kwota VAT: ………………………….. zł 

 

(słownie złotych: ..………………………………………..............................................) 

 

Całkowita wartość netto oferty: ...…………………………………………………. zł 

 

(słownie złotych:…..……………………………………………………………………) 

 

 

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 

OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia.* 

 
 
 

..........................................,dnia .........................................        ................................... 
Miejscowość Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej(nych) do 

występowania                 w imieniu Wykonawcy(czytelny podpis albo 
podpis  

i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
 
 
 

* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np.). przez jego wykreślenie 

 

 

 

 



 

 

Przesyłki listowe do 500 g – Format S” – w obrocie krajowym  

Lp. 
Rodzaj 

przesyłki/waga/strefa 
Zakładana ilość 

(szt.) 

Cena jednostkowa 
Cena 

Ogółem 
brutto  

 

brutto (PLN) (3 x 4) (PLN)  

1 2 3 4 5  

1 
Nierejestrowana 

ekonomiczna 
4000   

 

2 
Rejestrowana 

polecona 
ekonomiczna 

500   

 

3 
Rejestrowana 

polecona-
priorytetowa 

30   

 

4 
Rejestrowana z 
potwierdzeniem 

odbioru-ekonomiczna 
4000   

 

5 Zwroty 400    

Przesyłki listowe do 1000 g – Format M” – w obrocie krajowym  

6 
Nierejestrowana 

ekonomiczna 
10   

 

7 
Rejestrowana 

polecona-
ekonomiczna 

100   

 

8 
Rejestrowana z 
potwierdzeniem 

odbioru-ekonomiczna 
100   

 

9 Zwroty 24    

Przesyłki listowe do 2000 g – Format „L” – w obrocie krajowym  

10 
Nierejestrowana 

ekonomiczna 
2   

 

11 
Rejestrowana 

polecona 
ekonomiczna 

10   

 

12 
Rejestrowana z 
potwierdzeniem 

odbioru-ekonomiczna 
20   

 

Przesyłki priorytetowe  z potwierdzeniem odbioru w obrocie zagranicznym 
 

13 
do 50 g 

A 2   

14 B 2   



 

 

 

 

Określenia:  
1) Format S to przesyłki o wymiarach: 
a) minimalne - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,  
b) maksymalne - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, 
długość 230 mm, szerokość 160 mm , 
2) Format M to przesyłki o wymiarach:   
a) minimalne - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,  
b) maksymalne - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, 
długość 325 mm, szerokość 230 mm,  
3) Format L to przesyłki o wymiarach:   
a) minimalne - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,  
b) maksymalne - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym 
największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm 
 
Ilości wskazane w „Formularzu cenowym,” są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu 

porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. W zależności od potrzeb Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Łącku,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadania w okresie od dnia 

01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. przesyłek innych niż wymieniono w niniejszym formularzu lub 

w ilości innej niż ilość oszacowana w ww. tabeli. Usługi te będą świadczone przez Wykonawcę 

według obowiązującego cennika Wykonawcy w dniu nadania przesyłek.  

 

 

............................................., dnia ............................  2022 roku 
(Miejscowość) 

 

 

 

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

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) 

upoważnionej(nych) do występowania w imieniu 

Wykonawcy (czytelny podpis albo podpis i pieczątka z 

imieniem i nazwiskiem 

15 C 2   

16 D 2   

Kwota brutto (suma Lp. 1-16):  
 

Stawka VAT:  
 

Kwota VAT:  
 

Kwota netto:  
 


