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Załącznik nr 1a do siwz 
 
............................................... 
   ( pieczęć wykonawcy) 
 

KALKULACJA CENOWA  
 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
...................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
.................................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
REGON............................................................................ Nr NIP  .......................................................................... 
 
Nr konta bankowego: ............................................................................................................................................... 
 
nr  telefonu ........................................................................ nr faxu ........................................................................... 
 
e-mail  ............................................................................................. 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I 

ZAGRANICZNYM ORAZ USŁUG KURIERSKICH DLA STRAŻY MIEJSKIEJ 
SZCZECIN”  

 

oferuje(my) następujące ceny przesyłek pocztowych: 
 

Szacowana liczba 
przesyłek Wartość brutto  

w okresie trwania 
umowy (szt.) 

Cena jednostkowa 
brutto (zł) (3x5 + 4x6) 

Lp. Rodzaj przesyłki 
Gabaryt 

A 
Gabaryt 

B 
Gabaryt 

A 
Gabaryt 

B 
  

1 2 3 4 5 6 7 

I. Przesyłki listowe ekonomiczne nierejestrowane w obrocie krajowym  

1.   o masie do 350g 1330 44       

2.     o masie powyżej 350g do 1000g 22 22       

3.     o masie powyżej 1000g do 2000g 1 1       

II. Przesyłki listowe nierejestrowane (priorytetowe) w obrocie krajowym 

4.     o masie do 350g 33 22       

5.   o masie powyżej 350g do 1000g 11 11       

6.  o masie powyżej 1000g do 2000g 1 1       

III. Przesyłki listowe ekonomiczne rejestrowane (polecone) bez potwierdzenia odbioru w obrocie krajowym 

7.    o masie do 350g 1108 22       

8.   o masie powyżej 350g do 1000g 11 11       

9.   o masie powyżej 1000g do 2000g 1 1       

IV. 
Przesyłki listowe ekonomiczne rejestrowane (polecone) z potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie 
krajowym 

10.  o masie do 350g 84233 89       
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11. o masie powyżej 350g do 1000g 11 11       

12.  o masie powyżej 1000g do 2000g 1 1       

V. Przesyłki listowe rejestrowane (priorytetowe) bez potwierdzenia odbioru w obrocie krajowym 
13. o masie do 350g 1 1       

14. o masie powyżej 350g do 1000g 1 1       

15. o masie powyżej 1000g do 2000g 1 1       

VI. Przesyłki listowe rejestrowane (priorytetowe) z potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie krajowym 
16. o masie do 350g 22 22       

17. o masie powyżej 350g do 1000g 11 11       

18. o masie powyżej 1000g do 2000g 1 1       

VII. Zwrot przesyłki listowej ekonomicznej rejestrowanej z potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie 
krajowym 

19. o masie do 350g 14630 1       

VIII. 
Przesyłki listowe rejestrowane (priorytetowe) z potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie 
zagranicznym przesyłane do krajów europejskich (Europa) 

20. o masie do 50g 22 1       

IX. Zwrot przesyłki listowej priorytetowej  rejestrowanej z potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie 
zagranicznym (Europa) 

21.    o masie do 50g 1 1       

X. Inne usługi 

22. Paczki pocztowe w obrocie krajowym do 1 
kg (ekonomiczne) 

1 1       

23. Paczki pocztowe w obrocie krajowym 
ponad 1 kg do 2 kg (ekonomiczne) 

1 1       

24. Paczki pocztowe  w obrocie krajowym 
ponad 2kg do 5 kg (ekonomiczne) 

1 1       

25. Odbiór przesyłek z siedziby 
Zamawiającego (należy podać cenę brutto 
cały okres świadczenia usługi) 18 miesięcy 

  

XI. Przesyłki kurierskie krajowe 

26. na jutro do 16:00 do 500 g 1 -----------  ----------  

27. na jutro do 16:00 do 1000 g 1 -----------  ----------  

28. na jutro do 16:00 do 5000 g 1 -----------  ----------  

XII. Przesyłki kurierskie krajowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) 

29. na jutro do 16:00 do 500 g 1 -----------  ----------  

30. na jutro do 16:00 do 1000 g 1 -----------  ----------  

31. na jutro do 16:00 do 5000 g 1 -----------  ----------  

Suma wartości brutto   

 
 

..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis 
pełnomocnika wykonawców) 


