ZP.271.40.2018

Zafqcznik nr la

FORMULARZ CENOWY - KOREKTA

Zamawiajqcy:
GminaJasienica

43-385 Jasienica 159
Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEID6)

.../..............

tel. /fax: ................
e-mail:

reprezentowany przez:

(imiq, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Postepowanie na: ,,Swiadczenie usfug pocztowych na rzecz Gminy Jasienica w obrocie krajowym i
zagranicznym "

Szacowana

LP

A

1

2

Rodzaj przesytki

B

Przesyfki
nierejestrowane
nieb^d^ce
przesytkami
najszybszej kategorii
w obrocie krajowym
(zwykte)

Przesytki
nierejestrowane
najszybszej kategorii
w obrocie krajowym
(priorytetowe)
Przesytki
rejestrowane,

3

nieb^dqce
przesytkami

najszybszej kategorii

Waga przesyfki

c

ilosc
korespondencji
lub ustug przez
caty okres
obowiqzywania
umowy(12
miesi^cy)

D

do 350 ggabarytA

2717

do350ggabarytB

16

ponad 350 g do 1000 g gabaryt A

15

ponad 350 do 1000 g gabaryt B

16

do350ggabarytA

92

do350ggabarytA

13229

do350ggabarytB

68

ponad 350 g do 1000 g gabaryt A

6

ze zwrotnym

potwierdzeniem
odbioru w obrocie

ponad 350 do 1000 g gabaryt B

30

Cena

Cena

jednostko

brutto

wa brutto

(iloczyn D

iE)
E

F
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krajowym (polecone
•7PO) —=-

Przesytki
rejestrowane,
najszybszej kategorii
4

ze zwrotnym
potwierdzeniem
odbioru w obrocie

.oonad 1000 do 2000 fi eabarvlA

A.

ponad 1000 do 2000 g gabaryt B

8

do 350ggabarytA

142

do350ggabarytB

2

ponad 350 g do 1000 g gabaryt A

19

ponad 350 do 1000 g gabaryt B

2

Ponad 1000 do 2000 g gabaryt B

1

krajowym (polecone
ZPO, priorytetowe)

5

6

Przesytki
rejestrowane
niebQdqce
przesytkami
najszybszej kategorii
w obrocie krajowym
(polecone)
Przesytki
rejestrowane
najszybszej kategorii
w obrocie krajowym
(polecone
priorytetowe)

do 350 g gabaryt A

901

do350ggabarytB

1

ponad 350 g do 1000 g gabaryt A

2

do350ggabarytA

99

do 350ggabaryt B

4

do 50 g

4

Przesyfki
rejestrowane
najszybszej kategorii

7

ze zwrotnym
potwierdzeniem
odbioru w obrocie

zagranicznym
obszar Europy
(priorytetowe ZPO)
Ustuga ,,zwrot
przesytki
rejestrowanej do
siedziby
zamawiajqcego" po

8

wyczerpaniu

do350ggabarytA

942

Do 350ggabarytA

0

mozliwoscijej
dor^czenia lub
wydania odbiorcy
(polecona ZPO) w
obrocie krajowym

9

Polecony EK krajowy
ustuga EPO
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10

Zwykty priorytet
zagraniczny

StrefaA-doSOg

1

11

Polecony priorytet
zagraniczny

StrefaA-doSOg

1

12

Paczka EK krajowa A

Ponad 1 kg do 2 kg

2

13

Paczka PR krajowa A

Ponad 2 kg do 5 kg

1

14

Paczka PR krajowa A

Ponad 2 kg do 5 kg

3

15

Miesi^czny koszt odbioru przesytek z siedziby

16

Cena brutto oferty (suma wierszy w kolumnie F)

ZPO

zamawiajqcego

•/

dn.

12
Razem

.2018 r.
Podpis osob uprawnionych do skiadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki/

ZP.271.40.2018
I4///CAZ UStUG

Zatqcznik nr 2

Zamawiajqcy:
Gmina Jasienica

43-385 Jasienica 159

Dotyczyzamowienia publicznego na:

»Swiadczenie ustug pocztowych na rzecz GminyJasienica w obrocie krajowym i zagranicznym "
Lp.

Przedmiot zamowienia

Wartosc
zamowienia
brutto w PLN

1

2

3

Nazwa i ad res

okres wykonania
zamowienia

zamawiajqcego

4

5

1.

2.

Oswiadczam/my* ze:

poz............wykazu stanowi doswiadczenie Wykonawcy skfadajqcego ofertq,
poz..............wykazu jest doswiadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny podmiot, na potwierdzenie
czego zafqczam pisemne zobowiqzanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji swoich zasobow.

Wykonawca dot^cza dowody potwierdzajqce, ze ww. ustugi zostaty wykonane nalezycie, np.,
referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego ustugi byty wykonywane.
.,dn.__.__.2018r.
Podpis osob uprawnionych do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki/

