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Formularz oferty {po korekcie z dnia 15.06.201S r.}

OFERTA DLA:
Urzędu Statystycznego W Warszawie

Nawiązując do ogłoszenia o zańówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego
w Warszawie,

my niżej podpisani:

działĄąc w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma}dokładny adres wykonawcyiwykonawców); w przypadku składania ofeńy przez podmioty występujące Wspólnie podaó nazwy

(fimy) i dokładne adresy Wszystkich podmiotóW składających Wspólną ofertę)

1.

2.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie

lstotnych Warunków Zamówienia.

OŚWADCZAMY, Że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem

do reprezentowania nas W postępowaniu lub reprezentowania nas

i zawarcia umowy jest:

ze Specyfikacją

Pełnomocnikiem

W postępowaniu

3.

4.

(vvypełniają jedynie przedsiębiorcy składający Wspólną ofeńę lub wykonawcy, którzy w powyŻszym zakresie ustanowili pelnomocnictwo)

OSW|ADCZAMY, że spełniamy warunki udziału W postępowaniu, ustanowione

w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 p.1) - 4) ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z2013l', poz.9Q7 z pÓżn. zm., zwanej dalej ustawąPzp).

osWlADcZAMY, Że dysponujemy lub zapewnimy dysponowanie zapleczem

organizacyjno-technicznym, tj. co najmniej jedną stałą placówką pocztową W rozumieniu

art. 3 p. 15 ustawyzdnia 23listopadalOlŁr. Prawo pocztowe (Dz. U. 22012 r., po2.1529),

w kazdej gminie miejskiej i miejsko - wiejskiej oraz mieście na prawach powiatu na

terytorium RP wg aktualnego ha dzien ogłoszenia przetargu podziału administracyjnego
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5.

6.
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kraju, W której moŻna odebraÓ pzesyłkę pocztową opłaconą

lub za pobraniem. W przypadku gmin miejskich i miejsko - wiejskich oraz miast

na prawach powiatu, które posiadają więcej niŻ20 000 mieszkańców - dysponujemy lub

zapewnimy dysponowanie, co najmniej jedną placÓwką pocztową

na kazde rozpoczęte 20 000 mieszkańcow' Każda z WW. placówek pocztowych będzie

przystosowana do obsługi i ruchu osÓb niepełnosprawnych lub zapewnia obsługę osób

niepełnosprawnych. Będzie tez otwańa przynajmniej przez +Ęedzłn- 10 godzin w dni

powszednie. Czytelnie oznakowana. Jeśli dzieli powierzchnię użytkową z innym

podmiotem

lub jednoczeŚnie wykonuje inną działalnośc gospodarcząw tym samym miejscu, przesyłki

pocztowe będą znajdowaó Się W wydzielonej strefie z osobnym miejscem

do ich v4rdawania.

osWlADcZAMY, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z uwagi

na okolicznościwskazane przepisem art. 24 ust' 1 ustawy Pzp'

OSW|ADOZAMY, Że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją lstotnych Warunków Zamówienia

i uznajemy się za związanych okreŚlonymi w niej postanowieniami i zasadami

postępowania.

7' OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ oFERTOWĄ BRUTTO'

obliczoną zgodnie z Formularzem cenowym Wg Załącznika nr 1a do SIWZ:

zł (słownie: )

8. ZOBOW|ĄZUJEMY SlĘ do wykonania zamówienia, sukcesywnie w okresie od dnia

1 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 20'17 roku.

9. AKCEPTUJEMY warunki płatnoŚci okreŚlone przez zamawiającego We wzorze umowy.

10. UWAZAMY slĘ za związanych niniejszą ofertą przez'czas wskazany w Specyfikacji

lstotnych Warunków Zamówienia,t1. przezokres 30 dni uwzględniając,Że termin składania

ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.

1 1' ZAMOW l EN l E zREALlzUJ EMY sami/przy udziale podwykonawców*

't2' Podwykonawcom zostaną o"*,"r'j;" ffi;"nia następujące zakresy zamówienia:
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(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

13' Podwykonawcą będzie firma:

(wpisaÓ nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji gdy Wykazując spełnianie WarunkóW, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca

polega na zasobach innych podmiotóW na zasadach określonych W ań. 26 ust' 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji

części zamówienia)

14' OSW|ADCZAMY, Że zapoznaliŚmy się ze Wzorem umowy, okreŚlonym w Specyfikacji

lstotnych WarunkÓw Zamówienia i zobowiązujemy się, W przypadku Wyboru naszej oferty,

do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofeńą, na Warunkach określonych

w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie Wyznaczonym przez

zamawiającego.

15' Świadomi odpowiedzialnoŚci karnejr za złoŻenie fałszywego oŚwiadczenia wynikającej

z ań.233 s 6 Kodeksu karnego, oświadczamy, Że informacje zawańe w ofercie

są kompletne i zgodne z prawdą.

16. WSZELKĄ KORESPONDENOJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŻy kierowaÓ

do:

lmię inazwisko:

Adres:

Telefon:

Adres e-mail:

Faks:

1 7' oFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych... . '. ... '. (liczba stron) stronach.

Do ofeńy załączamy następujące oŚwiadczenia i dokumenty:

1 Kod.k, karny: art. 233' 5 1' Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód W postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (....)9 6. Przepisy

$ 1_3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

1)

2)
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