Załącznik nr 1 do ogłoszenia

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

……………………………
(miejscowość i data)

nr telefonu ……………………………………
nr faksu ………………………………………
adres e-mail ………………………………

Odpowiadając na ogłoszone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
postępowania na zadanie pn.: „Usługi pocztowe w rozumieniu art. 3 pkt 30 Prawa
Pocztowego oraz usługi pocztowe w zakresie obsługi
rozumieniu art. 3 pkt 19 Prawa Pocztowego

przesyłek kurierskich w

polegające na świadczeniu usług

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Operatora Pocztowego na rzecz
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z delegaturami: Kalisz,
Konin, Leszno, Piła w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych, w tym kurierskich i ewentualnych ich zwrotów”, składamy niniejszą ofertę
na podstawie zapisów ogłoszenia.

1.

Całkowita wartość przedmiotu zamówienia, ustalona na podstawie obliczeń w

formularzu cenowym ………………………………………………………… zł brutto.

Procent zatrudnionych osób, które będą zaangażowane do realizacji przedmiotu
zamówienia na podstawie umowy o pracę i jego punktacja:
- do 70 % zaangażowanych pracowników przy realizacji zamówienia – 0 pkt*
- od 71% do 90% zaangażowanych pracowników przy realizacji zamówienia - 20 pkt*
- od 91% do 100% zaangażowanych pracowników przy realizacji zamówienia - 40 pkt*
* niepotrzebne skreślić
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca nie wskaże procentu zatrudnionych osób, które będą zaangażowane do realizacji przedmiotu zamówienia
na podstawie umowy o pracę Zamawiający przyjmie, że procent zatrudnionych osób u Wykonawcy, które będą
zaangażowane do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę będzie wynosił do 70%.

UWAGA! Należy wypełnić:
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Ponadto informujemy że:
Siedziba placówki pocztowej w Kaliszu znajduje się w odległości do 3 km od siedziby
Zamawiającego/ powyżej 3 km i Wykonawca będzie odbierał przesyłki pocztowe
samodzielnie z danej siedziby Zamawiającego*
∗niepotrzebne skreślić
Siedziba placówki pocztowej w Koninie znajduje się w odległości do 3 km od siedziby
Zamawiającego/ powyżej 3 km i Wykonawca będzie odbierał przesyłki pocztowe
samodzielnie z danej siedziby Zamawiającego*
∗niepotrzebne skreślić
Siedziba placówki pocztowej w Lesznie znajduje się w odległości do 3 km od siedziby
Zamawiającego/ powyżej 3 km i Wykonawca będzie odbierał przesyłki pocztowe
samodzielnie z danej siedziby Zamawiającego*
∗niepotrzebne skreślić
Siedziba placówki pocztowej w Pile znajduje się w odległości do 3 km od siedziby
Zamawiającego/ powyżej 3 km i Wykonawca będzie odbierał przesyłki pocztowe
samodzielnie z danej siedziby Zamawiającego*
∗niepotrzebne skreślić
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca nie wskaże odległości siedziby placówki pocztowej, Zamawiający przyjmie, że odległość ta wynosi
powyżej 3 km.

2.
-

Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać:
samodzielnie*
przy pomocy podwykonawców*

∗ uzupełnić, jeśli dotyczy
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca
wypełnia poniższą tabelę:
Wskazanie części zamówienia, które
zamierzamy zlecić podwykonawcy

Nazwa i adres podwykonawcy
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4. Informujemy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem

przedmiotowego zamówienia i uwzględnia informacje zawarte w rozdziale XIII ust. 6
ogłoszenia, że Zamawiającego nie dotyczy mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem
VAT.
5. Akceptujemy zawarte w ogłoszeniu warunki płatności.
6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia

pisemnej umowy zgodniej z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w ogłoszeniu,
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

...................................
podpis Wykonawcy
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