Nr ref: PI/EL/AAA/PRZEPROWADZKI/05/2018
Załącznik nr 1 do SIWZ

.......................................................
(miejscowość i data)

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego:
Świadczenie usług przemieszczania składników majątkowych
organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie województwa łódzkiego.

jednostek

Dane dotyczące Wykonawcy :
Nazwa Wykonawcy (firma): ……………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby głównej Wykonawcy: ……………………………………………………….………………………….
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania, jeżeli Wykonawcą jest osoba/osoby fizyczna/e ……………………………………………..
…………………………………………………………………………...............................................................……
Telefon: ……………………………..……….………
E- mail:…………………………..….……………………….
NIP ………………………….……………....................

REGON ……………………………………………….…

PESEL(w przypadku osób fizycznych)……………..…………………………………………………………………..

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego oferujemy wykonanie
przedmiotowego zamówienia na następujących warunkach:
Wartość netto: .................... zł
słownie złotych (netto):
......................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: .................... zł
słownie złotych:
.................................................................................................................................................
Wartość brutto: .................... zł
słownie złotych (brutto):
....................................................................................................................................

Kalkulacja ceny ofertowej przedstawiona została w formularzu cenowym
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Formularz cenowy

rodzaj usługi

cena netto 1 rbh

ilość rbh

Lp.
1

usługa przenoszenia, załadunku/rozładunku,
montażu/demontażu, ustawiania

wartość netto
w zł

stawka
VAT w
%

500

23,00%

200

23,00%

125

23,00%

usługa kompleksowa strefa III
powiaty: kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski,
tomaszowski, opoczyński, piotrkowski,
bełchatowski, łaski, sieradzki, zduńsko wolski,
poddębicki, łęczycki, miasto Piotrków
4 Trybunalski, miasto Skierniewice

100

23,00%

usługa kompleksowa strefa IV
powiaty: wieruszowski, wieluński, pajęczański,
5 radomszczański

100

23,00%

x

x

2

3

usługa kompleksowa strefa I
miasto Łódź
usługa kompleksowa strefa II
powiaty: zgierski, brzeziński, łódzki wschodni,
pabianicki

Razem:

x

Kwota vat w zł

…………......…………………
WYKONAWCA
(podpis osoby
upoważnionej)
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Wartość brutto w zł
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Oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia określonymi w SIWZ i przyjmujemy je bez
zastrzeżeń;
2) Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia
3) Akceptujemy termin realizacji zamówienia od 01.01.2019 r do 31.12.2019 roku.
4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
5) Zobowiązujemy się do:
powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji,
przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. na zasadach określonych w ustawie
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003r , Nr 153, poz. 1503)
6) Oświadczamy, ze znane są nam przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej i cywilnej za
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także za dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji.
7) Zamówienie wykonamy1:
a) Osobiście ………………………….
b) Przy współudziale podwykonawców………..

W przypadku zaznaczenia kwadratu w pkt. b) – proszę o wypełnienie poniższej tabeli
Lp.

Zakres podwykonawstwa

..........................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do występowania
w obrocie prawnym reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

1

Zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X

3

