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Formularz cenowy 
 
 
 

 
Rodzaj przesyłki 

Szacunkowa 
liczba przesy-

łek 

Cena 
jednost-

kowa 
netto 

Wartość 
netto 

(iloczyn 
kol. c x d) 

Stawka VAT VAT Wartość brutto 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

ZWYKŁE KRAJOWE EKONOMICZNE A Przesyłki listowe nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej 
kategorii (zwykłe) o gabarycie A w obrocie krajowym 

1 do 350 g 59000      

2 ponad 350 g do 1000 g 79000      

3 ponad 1000 g do 2000 g 420      

4 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla poz. 
1 

100  
    

5 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla poz. 
2 

100  
    

6 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla poz. 
3 

1  
    

ZWYKŁE KRAJOWE EKONOMICZNE B Przesyłki listowe nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej 
kategorii (zwykłe) o gabarycie B w obrocie krajowym 

7 do 350 g 6000      

8 ponad 350 g do 1000 g 420      

9 ponad 1000 g do 2000 g 170      

10 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla poz. 
7 

40  
    

11 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla poz. 
8 

1  
    

12 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla poz. 
9 

1  
    

ZWYKŁE KRAJOWE PRIORYTETOWE A Przesyłki listowe nierejestrowane najszybszej kategorii (priory-
tet/ekspres) o gabarycie A w obrocie krajowym 
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13 do 350 g 4300  
  

  

14 ponad 350 g do 1000 g 180      

15 ponad 1000 g do 2000 g 80      

16 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla poz. 
13 

80     
 

17 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla poz. 
14 

1     
 

18 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla poz. 
15 

1  
    

ZWYKŁE KRAJOWE PRIORYTETOWE B Przesyłki listowe nierejestrowane najszybszej kategorii (priorytet 
/ekspres) o gabarycie B w obrocie krajowym 

19 do 350 g 1  
    

20 ponad 350 g do 1000 g 1  
    

21 ponad 1000 g do 2000 g 1  
    

22 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla poz. 
19 

1  
    

23 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla poz. 
20 

1  
    

24 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla poz. 
21 

1  
    

POLECONE KRAJOWE EKONOMICZNE A Przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii 
(zwykłe) o gabarycie A w obrocie krajowym 

25 do 350 g 1000  
    

26 ponad 350 g do 1000 g 400  
    

27 ponad 1000 g do 2000 g 80  
    

28 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 25 

170  
    

29 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 26 

80  
    

30 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 27 

80  
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31 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 25 

20  
    

32 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 26 

1  
    

33 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 27 

1  
    

POLECONE KRAJOWE PRIORYTETOWE A Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii (priorytet/ekspres) o ga-
barycie A w obrocie krajowym 

34 do 350 g 1700  
    

35 ponad 350 g do 1000 g 900  
    

36 ponad 1000 g do 2000 g 170  
    

37 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 34 

415  
    

38 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 35 

1  
    

39 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 36 

1  
    

40 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 34 

50  
    

41 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 35 

1  
    

42 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 36 

1  
    

POLECONE KRAJOWE EKONOMICZNE B Przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii o 
gabarycie B w obrocie krajowym 

43 do 350 g 1  
    

44 ponad 350 g do 1000 g 1  
    

45 ponad 1000 g do 2000 g 1  
    

46 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 43 

1  
    

47 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 44 

1  
    

48 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 45 

1  
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49 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 43 

1  
    

50 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 44 

1  
    

51 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 45 

1  
    

POLECONE KRAJOWE PRIORYTETOWE B Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii o gabarycie B w obrocie 
krajowym 

52 do 350 g 1  
    

53 ponad 350 g do 1000 g 1  
    

54 ponad 1000 g do 2000 g 1  
    

55 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 52 

1  
    

56 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 53 

1  
    

57 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 54 

1  
    

58 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 52 

1  
    

59 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 53 

1  
    

60 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 54 

1  
    

POLECONE ZAGRANICZNE EKONOMICZNE EUROPA Przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej 
kategorii w obrocie zagranicznym na terenie Europy 

61 do 50 g 1  
    

62 ponad 50 g do 100 g 1  
    

63 ponad 100 g do 350 g 1  
    

64 ponad 350 g do 500 g 1  
    

65 ponad 500 g do 1000 g 1  
    

66 ponad 1000 g do 2000 g 1  
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67 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 61 

1  
    

68 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla poz. 
62 

1  
    

69 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 63 

1  
    

70 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 64 

1  
    

71 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 65 

1  
    

72 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 66 

1  
    

POLECONE ZAGRANICZNE PRIORYTETOWE EUROPA Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie 
zagranicznym na terenie Europy 

73 do 50 g 1  
    

74 ponad 50 g do 100 g 1  
    

75 ponad 100 g do 350 g 1  
    

76 ponad 350 g do 500 g 1  
    

77 ponad 500 g do 1000 g 1  
    

78 ponad 1000 g do 2000 g 1  
    

79 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 73 

1  
    

80 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 74 

1  
    

81 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 75 

1  
    

82 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 76 

1  
    

83 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 77 

1  
    

84 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 78 

1  
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85 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 73 

1  
    

86 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 74 

1  
    

87 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 75 

1  
    

88 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 76 

1  
    

89 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 77 

1  
    

90 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 78 

1  
    

POLECONE ZAGRANICZNE PRIORYTETOWE POZA EUROPĄ Przesyłki rejestrowane o najszybszej kategorii w 
obrocie zagranicznym poza Europą 

91 do 50 g 1  
    

92 ponad 50 g do 100 g 1  
    

93 ponad 100 g do 350 g 1  
    

94 ponad 350 g do 500 g 1  
    

95 ponad 500 g do 1000 g 1  
    

96 
ponad 1000 g do 2000 
g 

1  
    

97 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 91 

1  
    

98 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 92 

1  
    

99 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 93 

1  
    

100 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 94 

1  
    

101 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 95 

1  
    

102 
usługa potwierdzenie 
odbioru do poz. 96 

1  
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103 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwo-
ści ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla 
poz. 91 

1  
    

104 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwo-
ści ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla 
poz. 92 

1  
    

105 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwo-
ści ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla 
poz. 93 

1  
    

106 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwo-
ści ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla 
poz. 94 

1  
    

107 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwo-
ści ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla 
poz. 95 

1  
    

108 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwo-
ści ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla 
poz. 96 

1  
    

WARTOŚCIOWE KRAJOWE Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością (200 zł) Przesyłki rejestrowane niebę-
dące przesyłkami najszybszej kategorii o gabarycie A w obrocie krajowym 

109 do 350 g 1  
    

110 ponad 350 g do 1000 g 1  
    

111 ponad 1000 g do 2000 g 1  
    

112 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 109 

1  
    

113 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 110 

1  
    

114 

zwrot przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wy-
dania odbiorcy dla  
poz. 111 

1  
    

Usługi pozostałe 

115 
paczka pocztowa kra-
jowa (D+3) od 2 kg do 5 
kg. Gabaryt A 

70  
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116 
paczka pocztowa kra-
jowa (D+3) od 2 kg do 
5 kg. Gabaryt B 

8      

117 

paczka pocztowa kra-
jowa za pobraniem na 
rachunek bankowy 
(D+2) do 5 kg.  

35      

118 

paczka pocztowa kra-
jowa za pobraniem na 
rachunek bankowy 
(D+2) od 5 kg do 10 kg 

25  
  

  

119 
druk bezadresowy  
o wadze 20-30g 

1  
  

  

120 
druk bezadresowy  
o wadze 30-40g 

1  
  

  

121 
przekaz pieniężny  
o wartości 200 zł 

50  
    

122 
przekaz pieniężny  
o wartości 300 zł 

50  
    

123 

Usługa odbioru poczty od 
zamawiającego od ponie-
działku do piątku. W Oddzia-
łach dopuszcza się weryfikację 
konieczności odbioru poczty 
w określonym dniu. 
/w tym wierszu można wypeł-
nić tylko komórki (e) i (h)/  

      

RAZEM (poz.1 do poz.123): 
   

 

Przesyłki listowe: 

GABARYT A to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 
MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. 

 
GABARYT B to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, 
MAKSIMUM - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 

Paczki: 

GABARYT A to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 
MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm, 
 
GABARYT B to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub długość 500 mm lub szerokość 300 mm, MAKSIMUM - suma długo-
ści i największego obwodu w innym kierunku niż długość nie może być większa niż  
3 000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1 500 mm. 

 
Podane ilości i rodzaje przesyłek są wielkościami szacunkowymi (orientacyjnymi - wyliczonymi na podstawie historii usług 
pocztowych zamawiającego) przyjętymi w celu porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający informuje, że w 
oparciu o historię dokonywanych wysyłek nie jest w stanie oszacować liczby wysyłek wg innych rodzajów. Zamawiający 
informuje, że w przypadku świadczenia usług pocztowych dotyczących listów nie ujętych w formularzu cenowym podstawą 
rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek pocztowych cenniku opłat za usługi pocztowe 
świadczone przez wykonawcę, wydanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  
(Dz. U. z 2012 r., poz.1529). 

 
 Miejscowość                                dnia 
  
 (podpis wykonawcy) 
 


