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Załącznik nr 5 do ogłoszenia  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa i adres  Wykonawcy:      Małopolski Oddział  

............................................................... ….    Wojewódzki 

............................................................... ….    NFZ  

województwo ..........................................    ul. Ciemna 6  

tel.............................       31-053 Kraków 

e-mail ..................................................... 

       

1. W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na 

usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz 1986 z późn. zm.), na „Świadczenie usług pocztowych dla 

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie” oferuję/emy 

wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu: 

za kwotę brutto ............................... zł, słownie ..................................................................... 

w tym podatek VAT w wysokości ……. zł. 

zgodnie z załączona kalkulacją (wypełniony załącznik nr 5a do ogłoszenia) uwzględniającą wykonanie 

wszystkich czynności, o których mowa w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 6 do ogłoszenia 

2. Oświadczam/my, że liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na czas oznaczony i 

nieoznaczony, z wyłączeniem, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 

przyjęcia przesyłek, poprzez sortowanie, przemieszczanie, aż do doręczenia, wydania lub zwrotu 

przesyłek, z uwzględnieniem personelu podwykonawców, w przeliczeniu na pełny etat 

wynosi…………………. 

3. Posiada/będzie posiadał/ nie będzie posiadał* system śledzenia rejestrowanych przesyłek pocztowych 

w obrocie krajowym przez Internet, który będzie umożliwiał Zamawiającemu lub adresatowi nadanej 

przez Zamawiającego przesyłki, za pośrednictwem wskazanej przez Wykonawcę strony internetowej, tj. 

……………………………….(adres strony), dostęp do statusu przesyłek określającego terminy: nadania, 

doręczenia lub awizowania przesyłki oraz dane dotyczące placówki pocztowej (co najmniej dokładny 

adres), w której awizowana przesyłka oczekuje na odebranie. 

4. Oświadczam/my, że podana w ofercie cena obejmuje całość wynagrodzenia, które uwzględnia w 

szczególności spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczam/my, że przyjmuję/emy warunki płatności i termin wykonania zamówienia zgodny z 

wymaganiami zamawiającego zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Oświadczam/my, że uzyskałem/liśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty 

7. Oświadczam/my, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału 

podwykonawców*/Oświadczam/my, że powierzę/my wykonanie następujących części zamówienia 

podwykonawcom*: 

......................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Oświadczam/my, że dysponujemy/będziemy dysponować placówkami pocztowymi, których wykaz 

zawarty został w załączniku do oferty (wypełniony załącznik nr 4 do ogłoszenia).  

9. Oświadczam/my, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* 

Oświadczam/my, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te zawarte są w dokumentach znajdujących 
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się w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”, na następujących stronach: ................ * (W 

przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca musi nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) 

10. Oświadczam/my, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty: 

a) zobowiązuję/my się do zawarcia umowy o treści zgodnej z istotnymi postanowieniami, określonymi 

w załączniku nr 6 do ogłoszenia, w miejscu i terminie wskazanymi przez zamawiającego,  

b) osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy będzie p. ............................................. tel. 

............................. , 

b) osobą/ami upoważnioną/nymi do nadzorowania prawidłowej realizacji umowy będzie  

p. ............................................. tel. ......................., 

c) zapłata wynagrodzenia powinna być przekazana przelewem na następujący rachunek bankowy 

..................................................................... . 

11. Oferta zawiera ....... stron. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i formularze: 

1/ kalkulacja ceny (wypełniony załącznik nr 5a do  ogłoszenia o zamówieniu)  
2/ ..................................................................................... 

3/...................................................................................... 

4/...................................................................................... 

5/...................................................................................... 

6/...................................................................................... 

7/ ..................................................................................... 

8/...................................................................................... 

9/...................................................................................... 

10/.................................................................................... 

 

12 Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu**. 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy: 

    
  ................................................................................................. .........................  

 

Podpis/y ..................................... , data ...................................... 

 

 

 

 
*  niepotrzebne skreślić  

** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie).   

 


