Załącznik nr 2
............................., dnia .....................
..............................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)
NIP: ………………………..
REGON: …………………….

Urząd Miasta Piechowice
58-573 Piechowice, ul.Kryształowa 49
Wzór oferty
Odpowiadając na zaproszenie 05.03.2019 r. znak SO.271.1.2019 do złożenia oferty na
wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych
przewidzianych dla operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23.11.2012 r. Prawo pocztowe (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz.
1128 oraz z 2018 r. poz. 1629). wg. potrzeb Urzędu Miasta Piechowice w okresie od
15 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

1. Oferuję/emy wykonanie w/w usługi zgodnie z protokołem z negocjacji z dnia ………..
za całość zamówienia,

za cenę brutto wraz z podatkiem VAT wynikającą z

wyliczeń załączonego Arkusza kalkulacyjnego :
Cena brutto .................................
złotych
(słownie złotych: .................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................).
W powyższej cenie zawarty jest podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Stawkę podatku VAT Wykonawca przyjmuje
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Ustawa z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

2. Oświadczamy, że Wykonawca składający niniejszą ofertę posiada uprawnienia do
prowadzenia działalności pocztowej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1128 oraz z 2018
r. poz. 1629) i wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku załączamy zaświadczenie potwierdzające,
iż Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawców).

3. Oświadczamy, że Wykonawca składający niniejsza ofertę nie podlega wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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4. Załączniki stanowiące integralną część oferty wstępnej:
4.1. Arkusz kalkulacyjny,
4.2. …………………………………….
4.3. ……………………………………
4.4. ………………………………….
4.5. …………………………………...
4.6. ……………………………
5. Prawdziwość powyższych informacji i oświadczeń potwierdzam/y własnoręcznym/i
podpisem/ami świadom/mi odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.
6. Dodatkowe informacje:

....................................................................
(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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