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Załącznik nr 1 

Arkusz Kalkulacyjny 

  Rodzaj przesyłki 

Szacunko
wa ilość 
sztuk 

 
 

Cena 
jednostko
wa netto 

(zł) 

 
Wartość 

netto 
(iloczyn 
kol. 3 x 

kol. 4) (zł) 

 
 
 

Stawka 
VAT  
(%) 

 
 
 

Kwota 
VAT(zł) 

 
 
 

Wartość 
brutto 

(kol. 5 + 
kol.7)     
 (zł) 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 

POCZTA FIRMOWA 

1 Poczta firmowa   
     

POLECONE KRAJOWE EKONOMICZNE A 
Przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii o gabarycie A w obrocie krajowym 

2 

do 350g z usługą potwierdzenie 

odbioru 3000 

     

3 
ponad 350 g do 1000 g z usługą 
potwierdzenie odbioru 50 

     

4 
ponad 1000g do 2000 g z usługą 
potwierdzenie odbioru 10 

     

5 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 1 250 

     

6 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 2 25 

     

7 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 3 5 

     

POLECONE KRAJOWE PRIORYTETOWE A 
Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii o gabarycie A w obrocie krajowym 

8 
do 350g z usługą potwierdzenie 
odbioru 50 

     

9 
ponad 350 g do 1000 g z usługą 
potwierdzenie odbioru 25 

     

10 
ponad 1000g do 2000 g z usługą 
potwierdzenie odbioru 5 

     

11 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 7 5 

     

12 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 8 2 

     

13 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 9 1 

     

POLECONE KRAJOWE EKONOMICZNE B 
Przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii o gabarycie B w obrocie krajowym 

14 
do 350g z usługą potwierdzenie 
odbioru 25 

     

15 
ponad 350 g do 1000 g z usługą 
potwierdzenie odbioru 5 

     

16 
ponad 1000g do 2000 g z usługą 
potwierdzenie odbioru 2 

     

17 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 13 3 
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18 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 14 1 

     

19 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 15 1 

     

POLECONE KRAJOWE PRIORYTETOWE B 
Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii o gabarycie B w obrocie krajowym 

20 
do 350g z usługą potwierdzenie 
odbioru 5 

     

21 
ponad 350 g do 1000 g z usługą 
potwierdzenie odbioru 3 

     

22 
ponad 1000g do 2000 g z usługą 
potwierdzenie odbioru 2 

     

23 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 19 1 

     

24 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 20 1 

     

25 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 21 1 

     

Przesyłki zagraniczne polecone priorytetowe rejestrowane: Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i 

Izraelem) 

26 
do 50g z usługą potwierdzenie 
odbioru 15 

     

27 
ponad 50g do 100g z usługą 
potwierdzenie odbioru 5 

     

28 
ponad 100g do 350g z usługą 
potwierdzenie odbioru 3 

     

29 
ponad 350g do 500g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

30 
ponad 500g do 1000g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

31 
ponad 1000g do 2000g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

32 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 25 1 

     

33 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz.26 1 

     

34 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 27 1 

     

35 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz.28 1 

     

36 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 29 1 

     

37 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 

wydania odbiorcy dla poz. 30 1 

     

Przesyłki zagraniczne polecone priorytetowe rejestrowane: Ameryka Północna , Afryka 

38 
do 50g z usługą potwierdzenie 
odbioru 1 

     

39 
ponad 50g do 100g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

40 
ponad 100g do 350g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 
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41 
ponad 350g do 500g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

42 

ponad 500g do 1000g z usługą 

potwierdzenie odbioru 1 

     

43 
ponad 1000g do 2000g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

44 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 37 1 

     

45 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 38 1 

     

46 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 39 1 

     

47 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 40 1 

     

48 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 

wydania odbiorcy dla poz. 41 1 

     

49 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 42 1 

     

Przesyłki zagraniczne polecone priorytetowe rejestrowane: Ameryka Południowa, Środkowa i Azja 

50 
do 50g z usługą potwierdzenie 
odbioru 1 

     

51 
ponad 50g do 100g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

52 
ponad 100g do 350g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

53 
ponad 350g do 500g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

54 
ponad 500g do 1000g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

55 
ponad 1000g do 2000g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

56 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 49 1 

     

57 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 50 1 

     

58 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 51 1 

     

59 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 52 1 

     

60 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 53 1 

     

61 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 

wydania odbiorcy dla poz. 54 1 

     

Przesyłki zagraniczne polecone priorytetowe rejestrowane: Australia i Oceania 

62 
do 50g z usługą potwierdzenie 
odbioru 1 

     

63 
ponad 50g do 100g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

64 
ponad 100g do 350g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 
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65 
ponad 350g do 500g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

66 

ponad 500g do 1000g z usługą 

potwierdzenie odbioru 1 

     

67 
ponad 1000g do 2000g z usługą 
potwierdzenie odbioru 1 

     

68 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 61 1 

     

69 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 62 1 

     

70 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 63 1 

     

71 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 64 1 

     

72 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 

wydania odbiorcy dla poz. 65 1 

     

73 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 66 1 

     

Paczki 

74 

Paczka pocztowa krajowa 
ekonomiczna z usługą potwierdzenie 
odbioru 
gabaryt A   do 10.000 g 5 

     

75 

Paczka pocztowa krajowa 
ekonomiczna z usługą potwierdzenie 
odbioru 
gabaryt B   do 10.000 g 2 

     

76 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 
możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 73 1 

     

77 

zwrot przesyłek po wyczerpaniu 

możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy dla poz. 74 1 

     

Pozostałe: 

78 
RAZEM  (suma poz. 1 do poz. 163) = CENA OFERTY: 

 
 

 

 

 

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

 


