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………………………………………………………. 

(miejscowość, data) 
………………………………………………………….. 
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Węgrowie 
ul. Piłsudskiego 23 
07-100 Węgrów 

 
O F E R T A 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w sprawie zakupu (opis przedmiotu zamówienia): 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za kwotę łączną  w wysokości:  
Netto: ………………………zł, (słownie: ………………………………………………………………………..) 
Brutto: …………………….zł, (słownie: …………………………………………………………………………) 
 
Lp. Rodzaj przesyłki lub nazwa usługi Waga przesyłki Szacowana ilość 

przesyłek w 
trakcie 

realizacji 
umowy

* 

Cena 
jednostkow
a brutto (zł) 

Wartość 
brutto za 
całość (zł) 

Przesyłki – Gabaryt A – przesyłka o wymiarach: minimum – wymiary strony 
adresowej nie mniejsze niż90x140mm, maksimum żaden z wymiarów nie może 

przekroczyć wymiarów: wysokość 20mm, długość 325mm, szerokość 230mm 

  

1. Przesyłka listowa krajowa 
nierejestrowana tzw. ekonomiczna 

do 350g 8500   

ponad 350g do 1000g 5   

ponad 1000g do 2000g 5   

2. Przesyłka listowa krajowa 
nierejestrowana tzw. priorytetowa 

do 350g 5   

ponad 350g do 1000g 5   

ponad 1000g do 2000g 5   

3. Przesyłka rejestrowana krajowa tzw. 
ekonomiczna – polecona przemieszczana 
i rejestrowana w sposób zabezpieczający 
je przed utratą, ubytkiem zawartości lub 
uszkodzeniem 

do 350g 66   

ponad 350g do 1000g 5   

ponad 1000g do 2000g 5   

4. Przesyłka rejestrowana krajowa – tzw. 
priorytetowa – polecona przemieszczana 
i rejestrowana w sposób zabezpieczający 
je przed utratą, ubytkiem zawartości lub 
uszkodzeniem 

do 350g 5   

ponad 350g do 1000g 5   

ponad 1000g do 2000g 5   

5. Przesyłki krajowe polecone za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru (ZPO) – 
przesyłki rejestrowane nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii 
przyjęte za potwierdzeniem nadania i 
doręczone za pokwitowaniem odbioru, 
przemieszczane i doręczane w sposób 
zabezpieczający je przed utratą, 
ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem 

do 350g 10000   

ponad 350g do 1000g 5   

ponad 1000g do 2000g 5   

6. Przesyłki krajowe polecone priorytetowe 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
(ZPO) – przesyłki rejestrowane 
najszybszej kategorii przyjęte za 
potwierdzeniem nadania i doręczone za 

do 350g 20   

ponad 350g do 1000g 5   

ponad 1000g do 2000g 5   
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pokwitowaniem odbioru, 
przemieszczane i doręczane w sposób 
zabezpieczający je przed utratą, 
ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem 

7. Usługa: zwrot przesyłek poleconych w 
obrocie krajowym do nadawcy 

z ZPO do 350g 320   

z ZPO ponad 350g do 
1000g 

50   

z ZPO ponad 1000g do 
2000g 

30   

bez ZPO do 350g 70   

bez ZPO ponad 350g 
do 1000g 

20   

bez ZPO ponad 1000g 
do 2000g 

10   

8. Zwykłe ekonomiczne w obrocie 
zagranicznym (obszar Europy wraz z całą 
Rosją, Izraelem i Cyprem) 

do 50g 2   

ponad 50g do 100g 1   

ponad 100g do 350g 1   

ponad 350g do 1000g 1   

ponad 1000g do 2000g 1   

9. Zwykłe priorytetowe w obrocie 
zagranicznym (obszar Europy wraz z całą 
Rosją, Izraelem i Cyprem) 

do 50g 2   

ponad 50g do 100g 1   

ponad 100g do 350g 1   

ponad 350g do 1000g 1   

ponad 1000g do 2000g 1   

10. Polecone Priorytetowe w obrocie 
zagranicznym (obszar Europy wraz z całą 
Rosją, Izraelem i Cyprem) 

do 50g 2   

ponad 50g do 100g 1   

ponad 100g do 350g 1   

ponad 350g do 1000g 1   

ponad 1000g do 2000g 1   

11. Polecone Priorytetowe za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru w obrocie 
zagranicznym (obszar Europy wraz całą 
Rosją, Izraelem i Cyprem)  

do 50g 2   

ponad 50g do 100g 1   

ponad 100g do 350g 1   

ponad 350g do1000g 1   

ponad 1000g do2000g 1   

12. Usługa: zwrot przesyłki poleconej 
priorytetowej do nadawcy w obrocie 
zagranicznym 

z ZPO do 50g 2   

z ZPO ponad 50g do 
100g 

1   

z ZPO ponad 100g do 
350g 

1   

z ZPO ponad 350g do 
1000g 

1   

z ZPO ponad 1000g do 
2000g 

1   

bez ZPO do 50g 1   

bez ZPO ponad 50g do 
100g 

1   

bez ZPO ponad 100g 
do 350g 

1   

bez ZPO ponad 350g 
do 1000g 

1   

bez ZPO ponad 1000g 
do 2000g 

1   

Przesyłki – Gabaryt B – przesyłka o wymiarach: minimum – jeżeli choć jeden z 
wymiarów przekracza wysokość 20mm, długość 325mm, szerokość 230mm, 
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maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie większa niż 900mm, przy czym 
największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600mm 

1. Przesyłka listowa krajowa 
nierejestrowana tzw. ekonomiczna 

do 350g 5   

ponad 350g do 1000g 5   

ponad 1000g do 
2000g 

5   

2. Przesyłka listowa krajowa 
nierejestrowana tzw. priorytetowa 

do 350g 5   

ponad 350g do 1000g 5   

ponad 1000g do 
2000g 

5   

3. Przesyłka rejestrowana krajowa tzw. 
ekonomiczna – polecona 
przemieszczana i rejestrowana w 
sposób zabezpieczający je przed 
utratą, ubytkiem zawartości lub 
uszkodzeniem 

do 350g 20   

ponad 350g do 1000g 5   

ponad 1000g do 
2000g 

5   

4. Przesyłka rejestrowana krajowa – 
tzw. priorytetowa – polecona 
przemieszczana i rejestrowana w 
sposób zabezpieczający je przed 
utratą, ubytkiem zawartości lub 
uszkodzeniem 

do 350g 5   

ponad 350g do 1000g 5   

ponad 1000g do 
2000g 

5   

5. Przesyłki krajowe polecone za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
(ZPO) – przesyłki rejestrowane nie 
będące przesyłkami najszybszej 
kategorii przyjęte za potwierdzeniem 
nadania i doręczone za 
pokwitowaniem odbioru, 
przemieszczane i doręczane w 
sposób zabezpieczający je przed 
utratą, ubytkiem zawartości lub 
uszkodzeniem 

do 350g 50   

ponad 350g do 1000g 5   

ponad 1000g do 
2000g 

5   

6. Przesyłki krajowe polecone 
priorytetowe za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru (ZPO) – 
przesyłki rejestrowane najszybszej 
kategorii przyjęte za potwierdzeniem 
nadania i doręczone za 
pokwitowaniem odbioru, 
przemieszczane i doręczane w 
sposób zabezpieczający je przed 
utratą, ubytkiem zawartości lub 
uszkodzeniem 

do 350g 5   

ponad 350g do 1000g 5   

ponad 1000g do 
2000g 

5   

7. Usługa: zwrot przesyłek poleconych 
w obrocie krajowym do nadawcy 

z ZPO do 350g 5   

z ZPO ponad 350g do 
1000g 

3   

z ZPO ponad 1000g 
do 2000g 

2   

bez ZPO do 350g 3   

bez ZPO ponad 350g 
do 1000g 

1   

bez ZPO ponad 1000g 
do 2000g 

1   

Przesyłka kurierska 
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1. Przesyłka rejestrowana tzw. kurierska 
przyjmowana, przemieszczana i doręczana w 
gwarantowanym terminie, bezpośrednio do 
rąk adresata w ciągu 24h 

do 1kg do godz. 
9:00 

5   

do godz. 
12:00 

5 

2. Przesyłka rejestrowana tzw. kurierska 
przyjmowana, przemieszczana i doręczana w 
gwarantowanym terminie, bezpośrednio do 
rąk adresata w ciągu 24h 

do 5kg do godz. 
9:00 

5   

do godz. 
12:00 

5 

 
1. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie  od dnia ………………… do dnia …………….. 
2. Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w pełni 
akceptuję jego treść; 

2) oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 
określone w Zapytaniu ofertowym. 

 
 
 
……………………………………………………………………… 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 

 
 


