Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:
……………………………………………………………………..............................…………………..
Siedziba:
……………………………..............................………………………………………………………….
Nr telefonu/faks: ………………….............................…………………………………………………………
Nr NIP: ………………………..........………… Nr REGON..……………………..................…………….
W

związku

z

ogłoszonym

postępowaniem

prowadzonym

w

trybie

przetargu

odrębnego

nieograniczonego na prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Trębaczew k. Działoszyna.
I. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za prowizje określone w załączniku
nr 1a – Formularzu cenowym.
II. W przypadku, gdy wartość wynagrodzenia prowizyjnego nie przekroczy wartości kwoty
gwarantowanej zlecenie zobowiązujemy się wykonać za kwotę gwarantowaną płatną miesięcznie
wg poniższych stawek:
Maksymalna Kwota Gwarantowana płatna w przypadku, gdy
wartość wynagrodzenia prowizyjnego nie przekroczy wartości
kwoty gwarantowanej

…..............................zł
(Maksymalnie: ........................ zł)

III. Dodatki stałe wypłacane zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną według poniższej tabeli
Ryczałt miesięczny za dostarczenie materiału do UP
macierzystego płacona Agentom w przypadku braku uzasadnienia ilość dni pracy x ilość km x 0,8358 zł
ekonomicznego dla odbioru przez PP S.A.

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie za wynagrodzeniem obejmującym cały okres trwania umowy
za świadczenie usług wyliczonym w oparciu o wartość wynagrodzenia otrzymanego z prowizji lub
kwoty gwarantowanej (w przypadku, gdy kwota gwarantowana będzie wyższa od kwoty prowizji)
z uwzględnieniem dodatków stałych, które wynosi:
miesięczna kwota brutto ……………..…........... zł x 12 = ..............…………..……….=
(okres trwania umowy – w miesiącach)
Cena brutto: …….………………………..……………. zł.
cena brutto/wartość całego zamówienia)
(słownie brutto:)............................................................................................................ zł.
IV. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
1. Planowane godziny funkcjonowania Agencji Pocztowej:

a. pon.- pt w godz. …..….…………..,
b. sobota
c.

w godz. ………………….,

w niedziele nieczynne

2. Do realizacji zamówienia zamierzamy posłużyć się: ilość osób (cyfrą)…………………
3. Do lokalu, w którym zamierzamy uruchomić Agencję Pocztową dysponujemy następującym
tytułem prawnym……………………………………………
4. Materiał z Agencji Pocztowej będzie dostarczany do UP macierzystego przez Wykonawcę
TAK/NIE*
5. Do realizacji zamówienia zamierzam posłużyć się :
- własnym sprzętem komputerowym TAK/NIE*
- własną wagą listową TAK/NIE*
- własną wagą paczkową TAK/NIE*
6. Lokal, w którym zamierzam prowadzić Agencję Pocztową jest przystosowany do obsługi osób
niepełnosprawnych poprzez :
- wejście do placówki równe z poziomem chodnika TAK/NIE*
- podjazd dla osób niepełnosprawnych TAK/NIE*
- dzwonek do przywołania obsługi TAK/NIE*
V. Oświadczamy, że:
1. Posiadamy/nie posiadamy* status czynnego płatnika podatku VAT.
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego.
3. Zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami przystąpienia do postępowania i wymaganiami
określonymi w dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty.
4. Akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z projektem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
...................................... dn. .................................... 2017 r.
...................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i
podpis osoby umocowanej do
dokonywania czynności
w imieniu Wykonawcy
......................................................
pieczątka firmy
Załączniki:
- ................................................................................................................................................................
-..................................................................................................................................................................
-.................................................................................................................................................................
*niewłaściwe skreślić

