
 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

        
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY 

Dotyczy zamówienia na: 

„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wejherowie w roku 2018” 

 
1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Zaproszeniem na świadczenie usług pocztowych terminowych tzn. przesyłek rejestrowanych zawierających 

specjalistyczną korespondencję skierowaną do sądów lub organów administracji publicznej, z których nadaniem w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego odpowiednie przepisy prawa łączą skutek wniesienia pisma do sądu lub urzędu przez stronę postępowania: 
 

Rodzaj przesyłki Waga przesyłek 

Szacunkowa 
ilość przesyłek 

obszar 
miejscowy 

(sztuk) 

Obszar 
miejscowy cena 

jednostkowa 
netto (zł) 

Obszar 
miejscowy cena 

jednostkowa 
brutto (zł) 

Szacunkowa 
ilość 

przesyłek 
obszar 

zamiejscowy 
(sztuk) 

Obszar 
zamiejscowy 

cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Obszar 
zamiejscowy 

cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 

Wartość 
netto 

razem (zł) 

Wartość 
brutto 

razem (zł) 

Przesyłki listowe 
polecone 
priorytetowe z 
potwierdzeniem 
odbioru - w 
obrocie krajowym 
o maks. 
wymiarach 
2cmx30cmx22cm 

do 50g 50     10         

powyżej 50g do 100g 20     10         

powyżej 100g do 350g 20     10         

powyżej 350g do 500g 0     0          

powyżej 500g do 1000g 0     0          

powyżej 1000g do 
2000g 0     

0  
        

Przesyłki listowe 
polecone - 
priorytetowe z 
potwierdzeniem 

do 50g xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10         

powyżej 50g do 100g xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 0          

powyżej 100g do 350g xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 0          

 
 

pieczęć adresowa wykonawcy 

 



odbioru w obrocie 
zagranicznym 
(Europa) o maks. 
wymiarach 
2cmx30cmx22cm 

powyżej 350g do 500g xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 0          

powyżej 500g do 1000g xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 0          

powyżej 1000g do 
2000g xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

0  
        

Zwroty przesyłek 
listowych 
poleconych w 
obrocie krajowym 

do 50g 10     0          

powyżej 50g do 100g 10     0          

powyżej 100g do 350g 0     0          

powyżej 350g do 500g 0     0          

powyżej 500g do 1000g 0     0          

powyżej 1000g do 
2000g 0     

0  
        

RAZEM 
    

 

 

 

 

2. Warunki płatności – przelewem na wskazane konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.  

3. Oświadczamy, że czujemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.  
podpis i pieczęć    wykonawcy 

 

..................................................... 

  



Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

       
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY 

Dotyczy zamówienia na: 

„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wejherowie w roku 2018” 
1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Zaproszeniem na świadczenie usług pocztowych - pozostałych z wyłączeniem  ust.2 a rozdziału II 

dotyczącego  przedmiotu zamówienia 
 

Lp. Rodzaj przesyłki Waga przesyłek 

Szacunkowa 
ilość przesyłek 

obszar 
miejscowy 

(sztuk) 

Obszar 
miejscowy cena 

jednostkowa 
netto (zł) 

Obszar 
miejscowy cena 

jednostkowa 
brutto (zł) 

Szacunkowa 
ilość 

przesyłek 
obszar 

zamiejscowy 
(sztuk) 

Obszar 
zamiejscowy 

cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Obszar 
zamiejscowy 

cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 

Wartość 
netto  (zł) 

Wartość 
brutto  (zł) 

1 

Przesyłki listowe 
zwykłe w obrocie 
krajowym o maks. 
wymiarach 
2cmx30cmx22cm 

do 50g 600     50         

powyżej 50g do 100g 30     10         

powyżej 100g do 350g 0     0         

powyżej 350g do 500g 0     0         

powyżej 500g do 1000g 0     0         

powyżej 1000g do 
2000g 0     0         

2 

Przesyłki listowe 
polecone w obrocie 
krajowym o maks. 
wymiarach 
2cmx30cmx22cm 

do 50g 2500     1500         

powyżej 50g do 100g 75     10         

powyżej 100g do 350g 100     10         

powyżej 350g do 500g 10               

powyżej 500g do 1000g 5     0         

powyżej 1000g do 0     0         

 
 

pieczęć adresowa wykonawcy 

 



2000g 

3 

Przesyłki listowe 
polecone z 
potwierdzeniem 
odbioru - w obrocie 
krajowym o maks. 
wymiarach 
2cmx30cmx22cm 

do 50g 11000     1100         

powyżej 50g do 100g 50     10         

powyżej 100g do 350g 0     0         

powyżej 350g do 500g 0     0         

powyżej 500g do 1000g 0     0         

powyżej 1000g do 
2000g 0     0         

4 

Przesyłki listowe 
polecone z 
potwierdzeniem 
odbioru - w obrocie 
zagranicznym 
(Europa) o maks. 
wymiarach 
2cmx30cmx22cm 

do 50g xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 1         

powyżej 50g do 100g xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 0         

powyżej 100g do 350g xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 1         

powyżej 350g do 500g xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 0         

powyżej 500g do 1000g xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 0         

powyżej 1000g do 
2000g xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 0         

5 

Zwroty przesyłek 
listowych 
poleconych w 
obrocie krajowym 

do 50g 1000     20         

powyżej 50g do 100g 10     0         

powyżej 100g do 350g 0     0         

powyżej 350g do 500g 0     0         

powyżej 500g do 1000g 0     0         

powyżej 1000g do 
2000g 0     0         

6 

Paczki pocztowe 
zwykłe w obrocie 
krajowym 
ekonomiczne o 
wymiarach maks. 
60cmx 50cmx30cm 

do 1kg 

5     5         

 
RAZEM 

    
 

 

2. Warunki płatności – przelewem na wskazane konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.  
3. Oświadczamy, że czujemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.  

podpis i pieczęć    wykonawcy 



Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

  FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY 

Dotyczy zamówienia na: 

„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wejherowie w roku 2018” 
1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Zaproszeniem na nadawanie pieniężnych przekazów pocztowych (w rozumieniu Art.15 ust. 1 pkt.3 

ustawy z dnia 29.12.2012 roku Prawo Pocztowe poz. 1529)  ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnymi i rentowymi, 

świadczeniami z pomocy społecznej, a także przekazów pocztowych na tereny wiejskie 

Lp. 

Rodzaj przesyłki 
szacunkowa 

ilość  

Cena przekazu o 
wartości kwoty przekazu 

200 zł (zł) 

wartość razem 
(zł) 

1 
Przekazy pieniężne - 
elektroniczna obsługa 

1000     

2 
Przekazy pieniężne - 
nadawanie w wersji 
papierowej 

50     

3 Razem   

 

2. Warunki płatności – przelewem, za opłatą uiszczaną z góry. W przypadku zwrotu przekazów pocztowych bez potrącenia opłaty za zwrot, 

wykonawca wystawi odrębną fakturę VAT za przekazy z terminem płatności faktury 14 dni od daty wystawienia faktury.  

3. Oświadczamy, że czujemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.  
podpis i pieczęć    wykonawcy 

..................................................... 

  

 
 

pieczęć adresowa wykonawcy 

 



 

 

Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

      
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY 

Dotyczy zamówienia na: 

„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wejherowie w roku 2018” 

 
1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Zaproszeniem na nadawanie pozostałych pieniężnych przekazów pieniężnych z wyłączeniem  ust.2 c 

rozdziału II dotyczącego  przedmiotu zamówienia 

Lp. 

Rodzaj przesyłki 
szacunkowa 

ilość  

Cena przekazu o 
wartości kwoty przekazu 

200 zł (zł) 

wartość razem 
(zł) 

1 
Przekazy pieniężne - 
elektroniczna obsługa 

2500     

2 
Przekazy pieniężne - 
nadawanie w wersji 
papierowej 

100     

3 Razem   

2. Warunki płatności – przelewem, za opłatą uiszczaną z góry. W przypadku zwrotu przekazów pocztowych bez potrącenia opłaty za zwrot, 

wykonawca wystawi odrębną fakturę VAT za przekazy z terminem płatności faktury 14 dni od daty wystawienia faktury.  

3. Oświadczamy, że czujemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.  

 
podpis i pieczęć    wykonawcy 

..................................................... 

 
 

pieczęć adresowa wykonawcy 

 


