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              URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE



02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21
Tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12, fax. 22 846 76 67, e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl


Załącznik 2.1. do Ogłoszenia

Pieczęć Wykonawcy




Nr tel. ___________________________
Nr faxu:  _________________________
e-mail:  __________________________
NIP:  ____________________________
REGON: _________________________



FORMULARZ OFERTY





Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa





Nawiązując do Ogłoszenia na:
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017 - 2021
JA NIŻEJ PODPISANY
______________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_______________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
	SKŁADAM ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Ogłoszeniu.
	OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z Ogłoszeniem i uznaję się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
	OFERUJĘ wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj. w okresie 
od 01.07.2017 r. do 30.06.2021 r. za łączną cenę brutto: ____________________________________ zł, (słownie: ___________________________________________________________) w tym podatek VAT.

OŚWIADCZAM, że wraz z niniejszym Formularzem Oferty, składam Dodatek 1 – Formularz Cenowy, zawierający ceny jednostkowe i wartości poszczególnych rodzajów przesyłek/ usług.
	UWAŻAM się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert.
	OŚWIADCZAM, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum Niepotrzebne skreślić. dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
	OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
	OŚWIADCZAM, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
co wykazałem w załączniku nr _______ do Oferty i zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączam stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
	OŚWIADCZAM, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
	OŚWIADCZAM, że w rozumieniu definicji zawartych w art. 104 – 106 „Art. 104. Za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 
w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 
w złotych 2 milionów euro. 
Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 
w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 
Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 
w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 
Art. 107. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104–106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.” ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829) Wybrać właściwe.:
	należę do grupy mikroprzedsiębiorstw, 
	należę do grupy małych przedsiębiorstw,
	należę do grupy średnich przedsiębiorstw. 
	nie należę do żadnej z powyższych grup.

	ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ samodzielnie Niepotrzebne skreślić./przy udziale podwykonawców w następującym zakresie UWAGA: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Przez kluczową część zamówienia, Zamawiający rozumie świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w szczególności dot.: przesyłek zwykłych, poleconych i paczek. Wykonawca musi podać wartość lub określić procentową część zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcy.:

________________________________________________________________________________
(zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy )
________________________________________________________________________________

(zakres powierzonych robót / firma Podwykonawcy)



	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 






	OFERTĘ niniejszą składam na _______________ stronach.
	ZAŁĄCZNIKAMI do oferty są:

_________________________
_________________________

___________________________ dnia ______________________ 2017 r.

……................................................................................................................
	(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
	do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 
	rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)



Dodatek 1 do Formularza Oferty

Formularz Cenowy


Rodzaj przesyłki
Szacunkowa liczba przesyłek
Cena jednostkowa netto
Wartość netto
(iloczyn
kol. c x d)
Stawka VAT
Wartość 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
432 790





2
351-1000 g
1





3
1001-2000 g
1





4
zwrot - do 350 g
40 000





5
zwrot - 351-1000 g
1





6
zwrot - 1001-2000 g
1





ZWYKŁE KRAJOWE EKONOMICZNE B 
Przesyłki listowe nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii (zwykłe) o gabarycie B w obrocie krajowym
7
do 350 g
1 180





8
351-1000 g
260





9
1001-2000 g
230





10
zwrot - do 350 g
1





11
zwrot - 351-1000 g
1





12
zwrot - 1001-2000 g
1





ZWYKŁE KRAJOWE PRIORYTETOWE A 
Przesyłki listowe nierejestrowane najszybszej kategorii (priorytet/ekspres) o gabarycie A w obrocie krajowym
13
do 350 g
360





14
351-1000 g
1





15
1001-2000 g
1





16
zwrot - do 350 g
1





17
zwrot - 351-1000 g
1





18
zwrot - 1001-2000 g
1





ZWYKŁE KRAJOWE PRIORYTETOWE B 
Przesyłki listowe nierejestrowane najszybszej kategorii (priorytet /ekspres) o gabarycie B w obrocie krajowym
19
do 350 g
50





20
501-1000 g
10





21
1001-2000 g
1





22
zwrot - do 350 g
1





23
zwrot - 351-1000 g
1





24
zwrot - 1001-2000 g
1





POLECONE KRAJOWE EKONOMICZNE A 
Przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii (zwykłe) o gabarycie A w obrocie krajowym
25
do 350 g
5 380





26
351-1000 g
10





27
1001-2000 g
1





28
potwierdzenie odbioru do poz. 25
1 180





29
potwierdzenie odbioru do poz. 26
1





30
potwierdzenie odbioru do poz. 27
1





31
zwrot - do 350 g
80





32
zwrot - 351-1000 g
1





33
zwrot - 1001-2000 g
1





POLECONE KRAJOWE EKONOMICZNE B 
Przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii o gabarycie B w obrocie krajowym
34
do 350 g
960





35
351-1000 g
80





36
1001-2000 g
10





37
potwierdzenie odbioru do poz. 34
200





38
potwierdzenie odbioru do poz. 35
20





39
potwierdzenie odbioru do poz. 36
1





40
zwrot - do 350 g
10





41
zwrot - 351-1000 g
1





42
zwrot - 1001-2000 g
1





POLECONE KRAJOWE PRIORYTETOWE A 
Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii (priorytet/ekspres) o gabarycie A w obrocie krajowym
43
do 350 g
2 060





44
351-1000 g
1





45
1001-2000 g
10





46
potwierdzenie odbioru do poz. 43
220





47
potwierdzenie odbioru do poz. 44
1





48
potwierdzenie odbioru do poz. 45
1





49
zwrot - do 350 g
1





50
zwrot - 351-1000 g
1





51
zwrot - 1001-2000 g
1





POLECONE KRAJOWE PRIORYTETOWE B 
Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii o gabarycie B w obrocie krajowym
52
do 350 g
1 080





53
351-1000 g
70





54
1001-2000 g
4





55
potwierdzenie odbioru do poz. 552
80





56
potwierdzenie odbioru do poz. 53
16





57
potwierdzenie odbioru do poz. 54
4





58
zwrot - do 350 g
1





59
zwrot - 351-1000 g
1





60
zwrot - 1001-2000 g
1





WARTOŚCIOWE KRAJOWE Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością (200 zł) Przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii o gabarycie A w obrocie krajowym
61
do 350 g
20





62
351-1000 g
1





63
1001-2000 g
1





64
potwierdzenie odbioru do poz. 61
1





65
potwierdzenie odbioru do poz. 62
1





66
potwierdzenie odbioru do poz. 63
1





67
zwrot - do 350 g
1





68
zwrot - 351-1000 g
1





69
zwrot - 1001-2000 g
1





PACZKI, PRZEKAZY, DRUKI BEZADRESOWE
70
paczka pocztowa krajowa (D+3) powyżej 2 kg do 5 kg. Gabaryt A
10





71
paczka pocztowa krajowa (D+3) powyżej 2 kg do 5 kg. Gabaryt B
1





72
paczka pocztowa krajowa za pobraniem na rachunek bankowy (D+2) do 5 kg
20





73
paczka pocztowa krajowa za pobraniem na rachunek bankowy (D+2) powyżej 5 kg do 10 kg 
1





74
druk bezadresowy o wadze 21-30 g
1





75
druk bezadresowy o wadze 31-40 g
1





76
przekaz pieniężny o wartości 200 zł
10





77
przekaz pieniężny o wartości 300 zł
10






Rodzaj usługi
Szacunkowa liczba usług
Cena jednostkowa netto
Wartość netto
(iloczyn kol. c x d)
Stawka VAT
Wartość VAT
Wartość 
brutto
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
78
Odbiór poczty od zamawiającego
5 razy w tygodniu, 1 raz dziennie - Warszawa
(opłata miesięczna)
48





79
Odbiór poczty od zamawiającego
2 razy w tygodniu, 1 raz dziennie - Oddziały
(opłata miesięczna)
240





RAZEM (poz. 1 do poz. 79):




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 długości 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 nie ujętych w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny według publicznego cennika Wykonawcy obowiązującego w dniu zlecenia usługi, wydanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

	

___________________________ dnia ______________________ 2017 r.

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

	(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
	do reprezentowania wykonawcy w dokumentach 
	rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)





