
 

DA.KK.232.80.2020 

Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTOWY 

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

        (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług pocztowych 

dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w roku 2021-2022”. 

 

…………………….………………………………………………………………. 

(pełna nazwa firmy Wykonawcy) 

posiadający/a siedzibę: 

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

(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

województwo: …………………………….………………………………………………………… 

telefon/telefax: …….…………………….………………………………………………………….. 

e-mail: ……………………………………………….……@…………………………………….… 

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

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

reprezentowany przez: 

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

(imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania w/w przedmiot zamówienia według poniższych danych: 

                                                                            

Lp. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki 

 

Ilość 

 

Cena jednostkowa 

brutto 

Cena łączna 

brutto 

1 2 3 4 5 6 (4x5) 

PRZESYŁKI KRAJOWE 

 

1. 
Przesyłki nierejestrowane 

ekonomiczne 

Format S do 500 g  

2000 

 

 

 

  Format M do 1000 g 600   

 
 Format L do 2000 g 200   



2. 
Przesyłki nierejestrowane 

priorytetowe 

Format S do 500 g  

200 

  

 
 Format M do 1000 g  

200 

  

 
 Format L do 2000 g  

200 

  

3. 
Przesyłki polecone 

ekonomiczne 

Format S do 500 g  

1000 

  

 
 Format M do 1000 g  

200 

  

 
 Format L do 2000 g  

200 

  

4. 
Przesyłki polecone 

priorytetowe 

Format S do 500 g 100   

  Format M do 1000 g 100   

  Format L do 2000 g 60   

5 
Usługa „potwierdzenie 

odbioru” w obrocie krajowym 
 

 

1000 

  

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE 

 

6 

Przesyłki nierejestrowane  

priorytetowe  

 

do 50 g 

 

20 

  

7 
Przesyłki polecone 

priorytetowe  
do 50 g 

20   

8 

Usługa „potwierdzenie 

odbioru” w obrocie 

zagranicznym z wyjątkiem 

krajów: Brazylii, Danii, 

Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej 

 

 

20 

  

PACZKI 

 

9  
Paczki ekonomiczne krajowe 

gabaryt A 
od 1 kg do 2 kg 

 

20 

  

  od 2 kg do 5 kg 20   

  od 5 kg do 10 kg 20   

10  
Paczki ekonomiczne krajowe 

gabaryt B 
od 1 kg do 2 kg 

20   

  od 2 kg do 5 kg 20   

  od 5 kg do 10 kg 20   

11. 
Paczki priorytetowe krajowe 

gabaryt A 
od 1 kg do 2 kg 

 

20 

  

  od 2 kg do 5 kg 20   

  od 5 kg do 10 kg 20   

12. 
Paczki priorytetowe krajowe 

gabaryt B 
od 1 kg do 2 kg 

20   

  od 2 kg do 5 kg 10   

  od 5 kg do 10 kg 10   



13. 
Paczki zagraniczne 

priorytetowe (strefa A) 
od 1 kg do 2 kg 

10   

 

                                                                                                  RAZEM: 

 

 

 

PRZESYŁKI  KURIERSKIE 

Od 1kg – 2kg 

 

            100               

Usługa - odbiór korespondencji z siedziby Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku - od poniedziałku do piątku w godz. pracy 

Uczelni. 

 

 Wartość brutto: 

 

2. Ilości wskazane w formularzu ofertowym są tylko wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na 

podstawie przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi w celu porównania i wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usługi w ilościach podanych 

w formularzu tabeli. 

3. Oświadczamy, iż wykonamy przedmiot zamówienia w terminie: od dnia 01 stycznia 2021 r. do 

dnia 31 grudnia 2022 r.   

4. Oświadczamy, że zaoferowane ceny pozostaną niezmienne przez okres obowiązywania umowy. 

Zamawiający wyraża zgodę jedynie na zmianę cen jednostkowych pod warunkiem zatwierdzenia 

ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo 

Pocztowe bez konieczności składania wniosku wraz ze szczegółową kalkulacją a jedynie po złożeniu 

oświadczenia, że podwyżka cen świadczonych usług obejmuje nie tylko jednostki sektora finansów 

publicznych. 

 

 

Ogółem wartość bez VAT:                                ……………………………. 

Podatek VAT;                                                   ……………………………. 

Ogółem wartość zamówienia z VAT:               ……………………………. 

Słownie:…………………………………………………………………………. 

 

data: …………………. 

                                                                                                                             

……………………………………………………... 

                                                                                          Podpis (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


