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Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wzór formularza ofertowe go 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, 
którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 
euro pn. „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie  krajowym 
i zagranicznym na rzecz Urz ędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszc zania i dor ęczania przesyłek 
pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwro tów" przedkładam/y niniejszą 
ofertę  
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1:        
Lp.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) Wykonawcy(ów)  
   
   

 
3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY 2:  
[wszelka korespondencja prowadzona b ędzie wył ącznie na n/w adres / faks /  
e-mail] 
Osoba do kontaktów  
Adres 
korespondencyjny 

 

Nr telefonu  
Nr faksu   
Adres e-mail  

 
4. OŚWIADCZENIA  
Ja(my) ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że:  

4.1. zapoznałem(liśmy) się z Regulaminem (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do 
niego zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nich zawarte; 

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Regulaminu, 
wyjaśnieniami do Regulaminu oraz wprowadzonymi do niego zmianami; 

4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4.4. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]3;  

4.5. nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia; 

4.6. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 60 dni   
                                            
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),  
z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  
3 niepotrzebne skreślić 
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od momentu upływu terminu złożenia ofert; 
4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w Regulaminu; 
4.8. akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy; 

 
4.9. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi, 

który udostępnia swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu - 
jako podwykonawca 

 

Lp. 
Firma podwykonawcy 

Część zamówienia 

1   

2   

 
4.10. zamierzam(y) powierzyć n/w podwykonawcom następujące części zamówienia 

 

Lp. 
Firma podwykonawcy 

Część zamówienia 

1     

2   

 
4.11. oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty 

oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji. 
 

4.12. Spełniamy warunki udziału w post ępowaniu dotycz ące:  
• Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej 
• Zdolności technicznej lub zawodowej 

4.13 Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem: 
�  Tak ____________________proszę podać jakim?(małym/średnim) 
�  Nie 

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z20.5.2003, s. 36): 
 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO. 

 
4.14 wadium proszę zwrócić na rachunek bankowy numer (wypełnić, jeśli wadium wniesiono 

w pieniądzu): ……………………………………………………………………….. 
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5 CENA OFERTY 
[Cena brutto winna zawiera ć wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwi ązku  
z realizacj ą zamówienia.  Wyliczenie ceny brutto musi by ć dokonane zgodnie  
z wytycznymi  zawartymi w § 12 Regulaminu] 
 

5.1. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: 
Regulaminu, wyjaśnień do Regulaminu, oraz zmianami do jego treści, 

5.2. informuję(emy), że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku, z czym wskazuję (emy) 
nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT(wg załącznika nr 11 i 14 
do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 710 ze zm.)) 

� Tak (jeśli tak, prosz ę wskazać nazwę i warto ść bez kwoty podatku VAT 
towaru/usługi……………………………………………………………………  

� Nie 
* Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie wskazanych pól 
rozumiane będzie przez zamawiającego, jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 
 

5.3. całkowita cena mojej (naszej) oferty, zgodnie z formularzem cenowym wynosi:  
 

5.3.1 Dla części 1 zamówienia  
Część 1 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na r zecz UMŁ oraz 
mjo w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor ęczania przesyłek listowych 
nierejestrowanych, których nadanie nie jest koniecz ne u operatora 
wyznaczonego oraz ich ewentualnych zwrotów 

Cena zamówienia brutto (z VAT): 
………………………………………………..…………………….……..…………....  PLN 
 
Wynikającą z tabeli elementów scalonych stanowiącej załącznik do formularza 
ofertowego – załącznik nr 2a do Regulaminu – wiersz „Podsumowanie (razem  
kol. 6 i kol. 9)  

 
5.3.2 Dla części 2 zamówienia  

Część 2 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i za granicznym na 
rzecz UMŁ oraz mjo w zakresie przyjmowania, przemie szczania i dor ęczania 
przesyłek listowych nierejestrowanych zagranicznych , przesyłek listowych 
rejestrowanych krajowych i zagranicznych oraz pacze k pocztowych krajowych, 
których nadanie nie jest konieczne u operatora wyzn aczonego oraz ich 
ewentualnych zwrotów 

Cena zamówienia brutto (z VAT): 
 
………………………………………………..…………………….……..…………....  PLN 
Wynikającą z tabeli elementów scalonych stanowiącej załącznik do formularza 
ofertowego – załącznik nr 2b do Regulaminu – wiersz „Podsumowanie (razem tabela  
nr 1 i 2)  
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5.3.3  Dla części 3 zamówienia  
Część 3 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i za granicznym na 
rzecz UMŁ oraz mjo w zakresie przyjmowania, przemie szczania i dor ęczania 
przesyłek listowych rejestrowanych krajowych i zagr anicznych, których nadanie 
jest konieczne u operatora wyznaczonego oraz ich ew entualnych zwrotów.   

Cena zamówienia brutto (z VAT): 
 
………………………………………………..…………………….……..…………....  PLN 
Wynikającą z tabeli elementów scalonych stanowiącej załącznik do formularza 
ofertowego – załącznik nr 2c do Regulaminu – wiersz „Podsumowanie (razem tabela  
nr 1 i 2)  

 
5.3.4 Dla części 4 zamówienia  

Część 4 – Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i z agranicznym na 
rzecz UMŁ oraz mjo w zakresie przyjmowania, przemie szczania i dor ęczania 
przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów.  

Cena zamówienia brutto (z VAT): 
 
………………………………………………..…………………….……..…………....  PLN 
Wynikającą z tabeli elementów scalonych stanowiącej załącznik do formularza 
ofertowego – załącznik nr 2d do Regulaminu – wiersz „Podsumowanie (razem  
kol. nr 6)  

 
6 KARTA OCENY KRYTERIUM „Osoby bezrobotne, które b ędą zatrudnione na 

podstawie umowy o prac ę (ilość osób)” (U) 
 

Część nr 1  
� Oświadczam, że  zatrudnie(my) bezrobtnych na podstawie umowy o pracę ….. 

(wskazać liczę osób), które będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, którym 
bezpośrednio zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 
przyjmowania, sortowania, nadawania, przemieszczania, doręczania i wydawania 
przesyłek. 

 
Część nr 2 

� Oświadczam, że  zatrudnie(my) bezrobtnych na podstawie umowy o pracę ….. 
(wskazać liczę osób), które będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, którym 
bezpośrednio zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 
przyjmowania, sortowania, nadawania, przemieszczania, doręczania i wydawania 
przesyłek. 

 
Część nr 3 

� Oświadczam, że  zatrudnie(my) bezrobtnych na podstawie umowy o pracę ….. 
(wskazać liczę osób), które będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, którym 
bezpośrednio zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 
przyjmowania, sortowania, nadawania, przemieszczania, doręczania i wydawania 
przesyłek. 

 
Część nr 4 

� Oświadczam, że  zatrudnie(my) bezrobtnych na podstawie umowy o pracę ….. 
(wskazać liczę osób), które będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, którym 
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bezpośrednio zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 
przyjmowania, sortowania, nadawania, przemieszczania, doręczania i wydawania 
przesyłek. 
 

Uwaga 
Oferta w kryterium nr 2 otrzyma zero punktów, jeżeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osoby/osób bezrobotnej/ych.  
 
7 KARTA OCENY KRYTERIUM „Termin rozpatrzenia reklam acji dotycz ących 

przesyłek krajowych (R)” 
 
Część nr 1  
Oświadczam, że terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczących przesyłek krajowych, 
wynosi: 

� do 14 dni 

� do 21dni 

� do 30 dni 
 

Część nr 2 
Oświadczam, że terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczących przesyłek krajowych, 
wynosi: 

� do 14 dni 

� do 21dni 

� do 30 dni 
 
 
      Część nr 3 

Oświadczam, że terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczących przesyłek krajowych, 
wynosi: 

� do 14 dni 

� do 21dni 

� do 30 dni 
 
Część nr 4 
Oświadczam, że terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczących przesyłek krajowych, 
wynosi: 

� do 14 dni 

� do 21dni 

� do 30 dni 
 
Uwaga 
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej jeden 
kwadrat w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji dotyczących przesyłek krajowych” (R) na karcie 
ocen zawartej w pkt 7 Formularza ofertowego (załącznik nr 2 do Regulaminu) – Zamawiający 
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przyjmie, że Wykonawca zapewni 30 dniowy „Termin rozpatrzenia reklamacji dotyczących przesyłek 
krajowych” a w kryterium tym otrzyma 0 pkt. 
 
8 KARTA OCENY KRYTERIUM Mo żliwo ść śledzenia przez Internet ka żdego rodzaju 

przesyłek w obrocie krajowym (S) 
 

Część nr 1  

� Oświadczam, że można śledzić przez Internet każdego rodzaju przesyłek w obrocie 
krajowym 

� Oświadczam, że nie można śledzić przez Internet każdego rodzaju przesyłek w 
obrocie krajowym 

 
Część nr 2 

� Oświadczam, że można śledzić przez Internet każdego rodzaju przesyłek w obrocie 
krajowym 

� Oświadczam, że nie można śledzić przez Internet każdego rodzaju przesyłek w 
obrocie krajowym 
 

Część nr 3  

� Oświadczam, że można śledzić przez Internet każdego rodzaju przesyłek w obrocie 
krajowym 

� Oświadczam, że nie można śledzić przez Internet każdego rodzaju przesyłek w 
obrocie krajowym 

 
Część nr 4 

� Oświadczam, że można śledzić przez Internet każdego rodzaju przesyłek w obrocie 
krajowym 

� Oświadczam, że nie można śledzić przez Internet każdego rodzaju przesyłek w 
obrocie krajowym 

Uwaga 
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej jeden 
kwadrat w kryterium Możliwość śledzenia przez Internet każdego rodzaju przesyłek  
w obrocie krajowym (S) na karcie ocen zawartej w pkt 8 Formularza ofertowego (załącznik nr 2 do 
Regulaminu) – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie zapewni „Możliwość śledzenia przez 
Internet każdego rodzaju przesyłek w obrocie krajowym” a w kryterium tym otrzyma 0 pkt. 
 
9 Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów): 

……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data Podpis(y) oso by(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 3 do Regulaminu (składaj ą wszyscy Wykonawcy) 

Oświadczenie wykonawcy  
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 
 

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 
 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:        

Lp.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   
   

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, 
którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 
euro pn. „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie  krajowym  
i zagranicznym na rzecz Urz ędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszc zania i dor ęczania przesyłek 
pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwro tów" prowadzonego przez Miasto 
Łódź - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź oświadczam, co następuje: 
 
 

1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  
Z POSTEPOWANIA:  
 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku                                             

z okolicznościami, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów ) 
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2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA, KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a 
ust. 1 ustawy Pzp, na których zasobach powołuję się w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp:  
 
1. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podać pełną nazwę/firmę, adres)  
 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podać pełną nazwę/firmę, adres)  
 
3. ………………………………………………………………………………………………. 
                                          (podać pełną nazwę/firmę, adres)  
 
 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 4 do Regulaminu (składaj ą wszyscy Wykonawcy) 
Dokument, który wykonawca zobowi ązany jest zło żyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej Zamawiaj ącego informacji, o której mowaw art. 86 ust. 5 usta wy Pzp. 
 

Oświadczenie o przynale żności lub braku przynale żności do grupy kapitałowej 

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 
 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:     

L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  NIP REGON 

     
     

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którego 
wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro  
pn. „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie  krajowymi zagranicznym na rzecz 
Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacy jnych w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i dor ęczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych 
zwrotów" prowadzonego przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, 
w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczam/my, że: 
 
� należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład, której wchodzą następujące podmioty: * 

Lp. Podmioty należące do grupy kapitałowej 
1  
2  
3  

 
 nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Pzp *. 

 
* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat.  
 
Uwaga:  niezaznaczenie żadnego kwadratu i niewypełnienie tabeli – Listy pod miotów nale żących do tej 
samej grupy kapitałowej - przy jednoczesnym zło żeniu podpisu i wstawieniu daty na niniejszym 
dokumencie b ędzie rozumiane przez Zamawiaj ącego, jako informacja o nieprzynale żeniu do grupy 
kapitałowej 
 
 
 

……………… …………………………………….. 
Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

Wykaz usług  

3. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 
 

4. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:        

Lp.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
WYKONAWCY(ów)  

   
   

 

Post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usłu gi społeczne, którego 
warto ść szacunkowa przekracza wyra żoną w złotych równowarto ść kwoty  

750 000 euro pn. „ Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie  krajowym 
i zagranicznym na rzecz Urz ędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek 

organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszc zania i dor ęczania przesyłek 
pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwro tów"  

Część nr 1  

Lp. Przedmiot wykonywanej/wykonanej usługi samodzielnie  lub 
przez podmiot udost ępniaj ący do świadczenie 

Okres 
wykonania/wykonywa

nia usługi 
od (d,m,r) do (d,m,r) 

Podmiot, na rzecz 
którego usługi zostały 

wykonane 
(nazwa, adres) 

 

Na potwierdzenie warunku zdolno ści technicznej udziału w post ępowaniu opisanego  
w § 5 ust. 2 pkt. 2.3 Regulaminu o świadczam, że wykonałem n/w usługi:  

 
 

 
1. 

 
usługę doręczenia ……………………. (wskazać co 
najmniej 250 000 szt.) przesyłek listowych 
nierejestrowanych w obrocie krajowym 

  
 
 

 
 

 
2. 
 
 

 
 
usługę doręczenia ……………………. (wskazać co 
najmniej 250 000 szt.) przesyłek listowych 
poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
(ZPO) w obrocie krajowym 
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Część nr 2 

 
 

Część nr 3 

Lp. 
Przedmiot wykonywanej/wykonanej usługi 

samodzielnie lub przez podmiot udost ępniaj ący 
doświadczenie 

Okres 
wykonania/wyko
nywania usługi 
od (d,m,r) do 

(d,m,r) 

Podmiot, na rzecz 
którego usługi 

zostały wykonane  
(nazwa, adres) 

 

Na potwierdzenie warunku zdolno ści technicznej udziału w post ępowaniu opisanego  
w § 5 ust. 2 pkt. 2.3 Regulaminu o świadczam, że wykonałem n/w usługi: 

 
 
 
1. 

 
usługa doręczenia ……………………. (wskazać, co 
najmniej 450 000 szt.) przesyłek listowych 
rejestrowanych (poleconych) ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie krajowym. 
Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie 
usługę na rzecz jednego podmiotu w ramach jednej 
umowy 

  
 
 

 
 
 
2. 
 
 

 
 
usługa doręczenia ……………………. (wskazać, co 
najmniej 450 000 szt.) przesyłek listowych 
rejestrowanych (poleconych) ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie krajowym. 
Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie 
usługę na rzecz jednego podmiotu w ramach jednej 
umowy 
 
 

  

 

Lp. 

 
 

Przedmiot wykonywanej/wykonanej usługi 
samodzielnie lub przez podmiot udost ępniaj ący 

doświadczenie 
 

 

Okres 
wykonania/wyko
nywania usługi 

od (d,m,r) do 
(d,m,r) 

Podmiot, na rzecz 
którego usługi 

zostały wykonane  
(nazwa, adres) 

 

Na potwierdzenie warunku zdolno ści technicznej udziału w post ępowaniu opisanego  
w § 5 ust. 2 pkt. 2.3 Regulaminu o świadczam, że wykonałem n/w usługi: 

 
 
 
1. 

 
usługa doręczenia ……………………. (wskazać, co 
najmniej 300 000 szt.) przesyłek listowych 
rejestrowanych (poleconych) ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie krajowym. 
Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie 
usługę na rzecz jednego podmiotu w ramach jednej 
umowy 

  
 
 

 
 
 
2. 
 
 

 
 
usługa doręczenia ……………………. (wskazać, co 
najmniej 300 000 szt.) przesyłek listowych 
rejestrowanych (poleconych) ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie krajowym. 
Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie 
usługę na rzecz jednego podmiotu w ramach jednej 
umowy 
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Część nr 4 

Lp. 
Przedmiot wykonywanej/wykonanej usługi 

samodzielnie lub przez podmiot udost ępniaj ący 
doświadczenie 

Okres 
wykonania/wyko
nywania usługi 
od (d,m,r) do 

(d,m,r) 

Podmiot, na rzecz, 
którego usługi 

zostały wykonane  
(nazwa, adres) 

 

Na potwierdzenie warunku zdolno ści technicznej udziału w post ępowaniu opisanego  
w § 5 ust. 2.3 o świadczam, że wykonałem n/w usługi: 

 
 
 
1. 

 
Usługa polegającą na świadczeniu zagranicznych i 
krajowych usług kurierskich w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania 
przesyłek, o wartość 
………………………………………….. PLN brutto 
 (wynosiła nie mniej niż 30 000,00 PLN) 
Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie 
usługę na rzecz jednego podmiotu w ramach jednej 
umowy. 
 

  
 
 

 
 
 
2. 
 
 

 
Usługa polegającą na świadczeniu zagranicznych i 
krajowych usług kurierskich w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania 
przesyłek, o wartość 
………………………………………….. PLN brutto 
 (wynosiła nie mniej niż 30 000,00 PLN) 
Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie 
usługę na rzecz jednego podmiotu w ramach jednej 
umowy. 
 

  

 
Oświadczam, że: 
poz. ………. wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę, 
poz. ..……. wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y, na 
potwierdzenie czego załączam/my pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania do 
dyspozycji swoich zasobów. 
 
 

 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 6 do Regulaminu 

Wykaz placówek/odr ębnego stanowiska   
do wykonywania czynno ści pocztowych  

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:        

Lp.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) WYKONAWCY(ów)  
   
   
 
Post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usłu gi społeczne, którego 
warto ść szacunkowa przekracza wyra żoną w złotych równowarto ść kwoty 750 000 euro 
pn. „ Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie  krajowym i zagranicznym 
na rzecz Urz ędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacy jnych w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i dor ęczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz 
ich ewentualnych zwrotów" 
 
Części nr 2 

Adres/nazwa  
placówki/odr ębnego 

stanowiska do wykonywania 
czynno ści pocztowych 

 
placówki/odr ębne 

stanowiska w 
każdym    
z pięciu 

obszarów miasta 
Łodzi (Bałuty-B, 

Górna-G, Polesie-
P, Śródmie ście-Ś, 

Widzew-W) 

 
 
 
 

Oświadczenie 
dysponowaniu 

zasobami 
 
 

 
 
 

Informacja o podstawie 
dysponowania 

placówki/odr ębnym 
stanowiskiem do wykonywania 

czynno ści pocztowych 
 

Oświadczam, że dysponuj ę lub b ędę dysponował: 

 
1. ……………………………….; 
2. ……………………………….; 
3. ……………………………….; 
 

 
 
Bałuty - B 

1. dysponuję / będę 
dysponował* 
2. dysponuję / będę 
dysponował* 
3. dysponuję / będę 
dysponował* 

 
podstawa dysponowania * 
własność/współwłasność  
- użytkowanie wieczyste 
użyczenie 
- najem 
-dzierżawa 
- inne (podać, jakie) 
…………………….… 
 

 
 
1. ……………………………….; 
2. ……………………………….; 
3. ……………………………….; 
 

Górna - G 

 
1. dysponuję / będę 
dysponował* 
2. dysponuję / będę 
dysponował* 
3. dysponuję / będę 
dysponował* 

 
podstawa dysponowania * 
własność/współwłasność  
- użytkowanie wieczyste 
użyczenie 
- najem 
-dzierżawa 
- inne (podać jakie) 
…………………….… 
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1. ……………………………….; 
2. ……………………………….; 
3. ……………………………….; 
 

Polesie - P 

 
1. dysponuję / będę 
dysponował* 
2. dysponuję / będę 
dysponował* 
3. dysponuję / będę 
dysponował* 

podstawa dysponowania * 
własność/współwłasność  
- użytkowanie wieczyste 
użyczenie 
- najem 
-dzierżawa 
- inne (podać jakie) 
…………………….… 
 

 
 
1. ……………………………….; 
2. ……………………………….; 
3. ……………………………….; 
 

Śródmieście - Ś, 

 
1. dysponuję / będę 
dysponował* 
2. dysponuję / będę 
dysponował* 
3. dysponuję / będę 
dysponował* 

podstawa dysponowania * 
własność/współwłasność  
- użytkowanie wieczyste 
użyczenie 
- najem 
-dzierżawa 
- inne (podać jakie) 
…………………….… 
 

 
 
1. ……………………………….; 
2. ……………………………….; 
3. ……………………………….; 
 

Widzew-W 

 
1. dysponuję / będę 
dysponował* 
2. dysponuję / będę 
dysponował* 
3. dysponuję / będę 
dysponował* 

podstawa dysponowania * 
własność/współwłasność  
- użytkowanie wieczyste 
użyczenie 
- najem 
-dzierżawa 
- inne (podać jakie) 
…………………….… 
 

 
 
Części nr 3 

Lp. 

Adres/nazwa  
placówki/odr ębnego stanowiska  

do wykonywania czynno ści 
pocztowych 

 
placówki/odr ębne 

stanowiska w 
każdym    

z pięciu obszarów 
miasta Łodzi 

(Bałuty-B, Górna-
G, Polesie-P, 
Śródmie ście-Ś, 

Widzew-W) 

 
 
 
 

Oświadczenie 
dysponowaniu 

zasobami 
 
 

 
Informacja o podstawie 

dysponowania 
placówki/odr ębnym 

stanowiskiem do wykonywania 
czynno ści pocztowych 

 

Oświadczam, że dysponuj ę lub b ędę dysponował: 

 
 
 

1. 

 
1. ……………………………….; 
2. ……………………………….; 
3. ……………………………….; 
4. ……………………………….; 
5. ……………………………….; 
6. ……………………………….; 
7. ……………………………….; 

 

 
 

Bałuty - B  

1. dysponuję / będę 
dysponował* 
2. dysponuję / będę 
dysponował* 
3. dysponuję / będę 
dysponował* 
4. dysponuję / będę 
dysponował* 
5. dysponuję / będę 
dysponował* 
6. dysponuję / będę 
dysponował* 
7. dysponuję / będę 
dysponował* 

 
podstawa dysponowania *  
własność/współwłasność  
- użytkowanie wieczyste 
użyczenie 
- najem 
-dzierżawa 
- inne (podać jakie) 
…………………….… 
 

 
 
 

2. 
 
 

 
 

1. ……………………………….; 
2. ……………………………….; 
3. ……………………………….; 
4. ……………………………….; 
5. ……………………………….; 
6. ……………………………….; 

Górna - G  

 
1. dysponuję / będę 
dysponował* 
2. dysponuję / będę 
dysponował* 
3. dysponuję / będę 
dysponował* 

 
podstawa dysponowania *  
własność/współwłasność  
- użytkowanie wieczyste 
użyczenie 
- najem 
-dzierżawa 
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7. ……………………………….; 
 

4. dysponuję / będę 
dysponował* 
5. dysponuję / będę 
dysponował* 
6. dysponuję / będę 
dysponował* 
7. dysponuję / będę 
dysponował* 

- inne (podać jakie) 
…………………….… 
 

 
 
 

3. 
 
 

 
 

1. ……………………………….; 
2. ……………………………….; 
3. ……………………………….; 
4. ……………………………….; 
5. ……………………………….; 
6. ……………………………….; 
7. ……………………………….; 

 

Polesie - P  

 
1. dysponuję / będę 
dysponował* 
2. dysponuję / będę 
dysponował* 
3. dysponuję / będę 
dysponował* 
4. dysponuję / będę 
dysponował* 
5. dysponuję / będę 
dysponował* 
6. dysponuję / będę 
dysponował* 
7. dysponuję / będę 
dysponował* 

podstawa dysponowania *  
własność/współwłasność  
- użytkowanie wieczyste 
użyczenie 
- najem 
-dzierżawa 
- inne (podać jakie) 
…………………….… 
 

 
 
 

4. 
 
 

 
 

1. ……………………………….; 
2. ……………………………….; 
3. ……………………………….; 
4. ……………………………….; 
5. ……………………………….; 
6. ……………………………….; 
7. ……………………………….; 

 

Śródmie ście - Ś, 

 
1. dysponuję / będę 
dysponował* 
2. dysponuję / będę 
dysponował* 
3. dysponuję / będę 
dysponował* 
4. dysponuję / będę 
dysponował* 
5. dysponuję / będę 
dysponował* 
6. dysponuję / będę 
dysponował* 
7. dysponuję / będę 
dysponował* 

podstawa dysponowania *  
własność/współwłasność  
- użytkowanie wieczyste 
użyczenie 
- najem 
-dzierżawa 
- inne (podać jakie) 
…………………….… 
 

 
 
 

5. 
 
 

 
 

1. ……………………………….; 
2. ……………………………….; 
3. ……………………………….; 
4. ……………………………….; 
5. ……………………………….; 
6. ……………………………….; 
7. ……………………………….; 

 

Widzew-W  

 
1. dysponuję / będę 
dysponował* 
2. dysponuję / będę 
dysponował* 
3. dysponuję / będę 
dysponował* 
4. dysponuję / będę 
dysponował* 
5. dysponuję / będę 
dysponował* 
6. dysponuję / będę 
dysponował* 
7. dysponuję / będę 
dysponował* 

podstawa dysponowania *  
własność/współwłasność  
- użytkowanie wieczyste 
użyczenie 
- najem 
-dzierżawa 
- inne (podać jakie) 
…………………….… 
 

 
Oświadczam/my*, że: 
a) dysponujemy palcówk ą/odrębnym stanowiskiem do wykonywania czynno ści pocztowych 
wskazanym w poz. ……………………wykazu, 
b) nie dysponujemy palcówk ą/odrębnym stanowiskiem do wykonywania czynno ści pocztowych 
wskazanym w poz. ………………………… wykazu, lecz polegaj ąc na zasobach innych podmiotów 
na zasadach okre ślonych w art. 22a ustawy Prawo zamówie ń publicznych, b ędziemy 
dysponowa ć palcówk ą/odrębnym stanowiskiem do wykonywania czynno ści pocztowych na 
potwierdzenie, czego zał ączam/my pisemne zobowi ązanie podmiotu trzeciego 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Uwaga: 
Przez obszar miasta Łodzi, Zamawiający rozumie: 

1) obszar B – którego teren obejmuje osiedla: Stare Miasto, Stare Bałuty, Żubardź, Żabieniec, 
Teofilów Przemysłowy, Teofilów, Romanów, Kochanówka, Radogoszcz, Julianów, 
Łagiewniki, Wzniesienia Łódzkie, Rogi, Marysin, Marysin Doły, Helenów, Doły 

2) obszar G – którego teren obejmuje osiedla: Górniak, Dąbrowa, Chojny, Kurak, Nowe 
Rokicie, Rokicie, Chocianowice, Łaskowice, Stare Chojny, Wiskitno, Ruda Pabianicka, 
Piastów 

3) obszar P – którego teren obejmuje osiedla: Lublinek, Nowe Sady, Politechniczna, Karolew, 
Retkinia, Smulsko, Brus, Zdrowie, Stare Polesie, Koziny, Złotno 

4) obszar S - którego teren obejmuje osiedla: Centrum, Fabryczna, Radiostacja 
5) obszar W – którego teren obejmuje osiedla: Fabryczna, Widzew, Księży Młyn, Niciarniana, 

Stary Widzew, Zarzew, Widzew Wschód, Mileszki, Stoki, Sikawa, Stare Moskule, 
Nowosolna, Andrzejów, Olechów, Feliksin. 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

 

 

 



 
nr ref.: DOA-ZP-VII.271.129.2017 

 
Załącznik nr 7 a, 7b, 7c, 7d do Regulaminu 

Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi odr ębny plik (zapisany w formacie PDF) dla cz ęści nr 1, 
część nr 2, część nr 3, cz ęść nr 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


