Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich
ewentualnych zwrotów dla Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce w 2020 roku.”
Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonka
Nazwa Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Nr NIP
Nr REGON
Nazwa i adres partnerów
Konsorcjum*
*wypełniać w przypadku Konsorcjum

Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)
Imię i nazwisko
Adres służbowy
Telefon, Fax
E-mail

Deklaracja Wykonawcy
Niniejszym oświadczamy, że:
1. Oferujemy się wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu zadanie pn.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich
ewentualnych zwrotów dla Zakładu Usług Komunalnych
w Jabłonce w 2020
roku.”
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia tzn.
– Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej obszarem, na podstawie wpisu
do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

1

prowadzi działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
3. Posiadam wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia
–

4. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
5. Posiadam oddział, placówkę, filię lub równoważną jednostkę organizacyjną na terenie
miejscowości Jabłonka, zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego.
6. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia
7. Zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy
na warunkach zawartych w dokumentacji, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, przyjmujemy określone
w nim warunki i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
9.

Oświadczamy, że zaoferowane przez nas ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały
okres obowiązywania umowy tj. do 31.12.2020 roku. Oferowane ceny są obowiązujące
do dnia 31 grudnia 2020 roku.

10. Termin wykonania zamówienia od 2.01.2020 do 31.12.2020 roku.
11. TAJEMINCA PRZEDSIĘBIORSTWA. Niniejszym informujemy, iż informacje
składające się na ofertę zawarte na stronach od …….do …….. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
12. Akceptujemy warunki płatności
postanowieniach umowy.

określone

przez

Zamawiającego

w

Istotnych

13. Numer i nazwa konta bankowego: ........................................................................
14. Jestem płatnikiem
.................................

podatku

VAT

zarejestrowanym

pod

numerem

15. Cenę wykonania zadania oferujemy jak niżej:

Miejscowość, dn.……….
................................................
podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

2

NIP:

