
 
         

……………., dnia ……………. 2016 r. 

Znak sprawy: OA–2013-24 /MG/16 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach 

  ul. Mieszka I 15 68-200 Żary 

   tel. (68) 479 13 56, fax (68) 479 13 66 

 e-mail: zizr@praca.gov.pl 

NIP: 928-17-42-501 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

dla „Części 1” przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe świadczone na terenie powiatu 

żarskiego. Opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1. 

a) termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., 

b) osoba do kontaktu: Małgorzata Gruszczyńska – Sekretarka, 

c) warunki płatności: w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury, 

d) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: pisemnie wraz z informacją  

o terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. Forma złożenia oferty: 

Ofertę na formularzu oferty wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 

do dnia 7 grudnia 2016 r. do godziny 15:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, pok. 12 

(Sekretariat I piętro). Oferty można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach 7
00

-15
00

 w 

formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Mieszka I 15, 68-200 

Żary z dopiskiem: 

Znak zamówienia: OA-2013- 24/MG/16 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  

 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach  

oraz Oddziału Powiatowego Urzędu Pracy w Lubsku. „Część nr  1” 

 

 

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

 w miejscu wskazanym powyżej, a nie jej data wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty, 

które wpłyną do PUP po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. 

4. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………. 

NIP: ………………………………………………………………………………………… 

REGON: …………………………………………………………………………………… 

Nr Rachunku Bankowego: ………………………………………………………………… 

 



 

5. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cena netto: ……………………………………. zł. 

podatek VAT: …………………………………zł. 

cenę brutto: ……………………………………zł. 

słownie brutto: ………………………………………………………………………...…zł. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

7. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 

a. AktualnyWpis do rejestru operatorów pocztowych wydanych przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej zgodnie z art. 6  

i nast. Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250 z póz. 

zm.), 

b. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

c. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada/będzie posiadał ubezpieczenie od prowadzonej 

działalności na dzień podpisania umowy i jej trwania, 

d. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

e. Wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dot.  należytego wykonania usługi (minimum 3).  

 

 

 

 

 

 

 

…………………, dnia … - …. -  2016 r.                                  …..…………………… 

   (podpis osoby uprawnionej) 

 


