FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na: Świadczenie na rzecz Urzędu
Miejskiego w Wołominie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie
do dnia 31.12.2017r.
…………….………………....................................................………....................................…
(pełna nazwa firmy Wykonawcy)
posiadającego siedzibę
…………….………………....................................................………....................................…
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
…………….………………....................................................………....................................…
telefon

fax

NIP ……………………………………

e-mail
REGON ………………………………...

1. OFERUJĘ WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:
Wartość netto w zł : ........................................................................ ,
VAT ................%, kwota podatku w zł: …........................….......... ,
wartość brutto zamówienia w zł.: .......……………..........…........… ,
słownie: ........................................................................................................................................
Wg załączonego Formularza cenowego.
W przypadku świadczenia usług pocztowych w zakresie przesyłek, które nie zostały ujęte w
Formularzu cenowym, zobowiązujemy się stosować ceny wg obowiązującego cennika usług
pocztowych.
1. Oświadczamy, że następująca liczba osób realizujących zamówienie na terenie powiatu
wołomińskiego zatrudniona będzie na umowę o pracę*:

a)

b)

liczba wszystkich osób, z uwzględnieniem personelu wszystkich podwykonawców, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie doręczania i wydawania przesyłek na terenie powiatu wołomińskiego (tj. doręczyciele - listonosze, osoby wydające korespondencję).

…………osób

liczba wszystkich osób, z uwzględnieniem personelu wszystkich podwykonawców, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie doręczania i wydawania przesyłek na terenie powiatu wołomińskiego (tj. doręczyciele - listonosze, osoby wydające korespondencję),
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

……….. osób
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c)

procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
z uwzględnieniem personelu wszystkich podwykonawców, z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja zamówienia
w zakresie doręczania i wydawania przesyłek na terenie powiatu wołomińskiego (tj. doręczyciele - listonosze, osoby wydające korespondencję).

……….. %

W przypadku nie podania danych dot. zatrudnia na umowę o pracę w kryterium społecznym
przyznane zostanie 0 pkt.
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – sukcesywnie od dnia podpisania umowy do
dnia 31.12.2017r.
3. WARUNKI PŁATNOŚCI: przelewem, w terminie 14 dni od daty złożenia w Urzędzie
Miejskim prawidłowo wystawionej faktury.
4. OŚWIADCZAM:
- żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
- zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy załączonym do zaproszenia,
akceptujemy je i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
- przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
- siłami własnymi1
- siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców1
5. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:
 Formularz cenowy;
 Wzór proponowanej umowy z zawartymi zapisami istotnych postanowień umowy;
 …………………………………………………………………………………………
 …....................................................................................................................................
 …....................................................................................................................................

Miejscowość ..............................., dnia .....................................

..................................................
podpis Wykonawcy

1

niepotrzebne skreślić
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