
Lp. NIP

 

L.p.

Orientacyjne 

zapotrzebowanie 

w okresie 

obowiązywania 

umowy [szt]

Oferowana cena 

jednostkowa 

brutto [zł/szt]

A D E

1 550 szt

3 17500szt

4 150 szt

5 80 szt

6 100 szt

Adres Wykonawcy oraz 

tel., fax, email

Formularz cenowy - kalkulacja ceny

waga 

 oferujemy następujące  ceny za poszczególne rodzaje przesyłek:

do 50 g

 50g - 100g

do 50 g

Zamawiający: Gmina Karczew  – Urząd Miejski  w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

FORMULARZ CENOWY  – kalkulacja ceny:

    05-480 Karczew

Nazwa Wykonawcy

Świadczenie usług doręczania przesyłek listowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Karczewie w

brocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karczewie. 

1. Zamawiający: 

    Gmina Karczew  

    ul. Warszawska 28

Przesyłki listowe nierejesrtowane krajowe 

gabaryt A

2. Wykonawca:

    Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

B

Asortyment (opis zgodnie z Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia)

do 50g

2

Listy z polecone ekonomiczne z usługą 

zwrotnego potwierdzenia obdioru w obrocie 

krajowym gabarayt A

C

500 szt
Listy  polecone  w obrocie krajowym 

gabarayt A

Listy z polecone ekonomiczne z usługą 

zwrotnego potwierdzenia obdioru w obrocie 

krajowym gabarayt A

100g -350g

Listy  polecone ekonomiczne z usługą 

zwrotnego potwierdzenia obdioru w obrocie 

krajowym gabaryt A

Listy  polecone  w obrocie krajowym 

gabarayt A
50g-100g
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7 100 szt

8 100 szt

10 10 szt

11 50 szt

12 50 szt

13 100 szt

14 50 szt

16 50 szt

17 6500 szt

18 1szt 

3.

………………………. r.

Data

(suma wierszy z kolumny: F)

Listy z polecone  w obrocie zagranicznym 

gabaayt A

12 mcy

1000g-2000g

9

Listy z polecone  w obrocie zagranicznym 

gabaryt A
 100-350g

Listy z polecone  w obrocie zagranicznym 

gabaryt B

500g-1000g

Przesyłki listowe polecone z usługą 

zwrotnego potwierdzenia odbioru w obrocie  

zagraniczne gabaryt A

do 50 g 50 szt

1kg-5kg

Listy  polecone z usługą zwrotnego 

potwierdzenia obdioru  w obrocie krajowym 

gabaryt A

500g-1000g

Usługa odbioru korespondencji

Sposób obliczenia ceny: Waga - (kolumna C) należy pomnożyć przez Oferowaną cenę jednostkową

brutto w [zł/szt] - (kolumna D). Iloczyny pozycji z kolumny F należy zsumować. W celu dokonania

oceny ofert pod uwagę będzie brana cena oferty (suma pozycji w kolumnie F) która obejmować

będzie cały okres realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

CENA w zł brutto ogółem

 Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

………………………………………………..

Uwaga: Otrzymaną cenę w zł brutto ogółem, należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.

Miejscowość

……………………………

Listy z polecone w obrocie krajowym 

gabarayt B
50g-350g

350g-1000g

Paczka

Listy  polecone z usługą zwrotnego 

potwierdzenia obdioru w obrocie krajowym 

gabaryt A

350g-500g

Potwierdzenie odbioru

Listy z polecone  w obrocie zagranicznym 

gabaryt B
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