Załąłcznik nr 5
do umowy nr … . z dnia …. .201… r.
Warszawa, dnia ………...……. r.
Formularz ofertowy
Oferent – dane teleadresowe
Wykonawca: …….…………………..
Adres: …….……………………….....
REGON …….………………………..
NIP …….……………………………..
tel. …….……………………………….
e-mail: …….…………………………..

I.

Osoba do kontaktów (jeśli inna niż powyżej):
Imię, nazwisko: …….…………………..
tel.: …….…………………..
e-mail: …….…………………..
Kopia aktualnego dokumentu rejestrowego (dotyczy wyłącznie podmiotu, którego danych rejestrowych nie można ustalić na

II.

podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl, oraz osób prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz ewentualnie innych
dokumentów, z których wynika umocowanie osoby składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta.
III.

Ceny brutto za wykonanie zamówienia:

Lp.

Zakres terytorialny
przesyłki

Waga przesyałki

Rodzaj i gabaryty przesyłki

1

2

3

4

1
2

do 1 kg
m. st. Warszawa

3
4
5

do 3 kg
Polska

6
7

Kraje UE

do 10 kg

5

6

300

do 3 kg
do 10 kg

Liczba usług
planowanych do
Cena jednostkowa
wykonania w okresie
brutto w PLN
trwania umowy*

10
Rodzaj:
koperta z dokumentami/paczka
Gabaryty:
maksymalna suma boków
zlecanych przesyłek nie
przekroczy 300 cm a najdłuższy
bok przesyłki nie będzie
przekraczał 200 cm długości

30
2400
70

do 15 kg

130

do 5 kg

35

*Zamawiający przewiduje, iż około 80% planowanych przesyłek kurierskich stanowić
będą koperty używane do przesyłania dokumentów w formacie A4.

WARTOŚĆ
OFERTY BRUTTO
(suma pozycji w
kolumnie nr 6)

…………… zł

IV. Oświadczam, że:
1.

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie realizacji.

Do oferty załączam (jeśli dotyczy):
Załącznik nr 1 ……………………………………………………………
Załącznik nr 2 ……………………………………………………………

…………………………………………………….
data, czytelny podpis Oferenta
(osoby posiadającej prawo do
reprezentowania)

