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Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet IV

Uslugi dostarczania przesylek kurierskich

I. Opis

1. Wykonawca zobowi^zany b?dzie do wykonywania nast^puj^cych czynnosci:

a) cdbierania i dostarczania przesylek kurierskich w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00, od poniedzialku
do soboty z wyl^czeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

b) przesylki kurierskie odbierane b?d^ przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, zwanego dalej
Kurierem z siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach, przy ul. Kossutha 13 i dostarczane w terminie
okreslonym przez Zamawiaj^cego,

c) odbioru przesylek kurierskich z siedziby Zamawiaj^cego w terminie zaoferowanym w pkt 3 formularza
oferty,

d) dostarczania na biez^co wg potrzeb Zamawiaj^cego opakowan do pakowania przesylek oraz drukdw
listow przewozowych.

2.0ferowany termin odbioru przesylki kurierskiej wskazano w formularzu oferty.

3.Dowodem zlecenia przez Zamawiaj^cego uslugi kurierskiej b§dzie wypelniony i podpisany przez
ZamawiaJ^cego list przewozowy, wedlug wzoru obowi^zuj^cego u Wykonawcy; jeden egzemplarz listu
przewozowego b^dzie przeznaczony dla Zamawiaj^cego.

4.Zwrotne Potwierdzenie Odbioru przesylki kurierskiej Wykonawca dostarczy Zamawiaj^cemu w ci^gu 7 dni
roboczych od daty odebrania przesylki przez adresata.

5.Dane o ilosci przesylek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym okreslone w formularzu opis
przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa w pkt II maj^ charakter szacunkowy, stanowi^cy element shiz^cy do
skalkulowania ceny oferty brutto (wynagrodzenia calkowitego brutto umowy) i nie stanowi^ ze strony
Zamawiaj^cego zobowi^zania do nadawania przesylek w podanych w formularzu ilosciach. Ilosci te mog^ bye
mniejsze lub wi?ksze, w zaleznosci od potrzeb Zamawiaj^cego. W kaMym przypadku suma faktur wystawionych
przez Wykonawc? z tytuhi wynagrodzenia innownego nie moze przekroczyc wynagrodzenia maksymabego
okre^lonego we wzorze umowy.

Oznacza to, ze faktyczna ilo§6 nadanych w ramach umowy przesylek moze byd iima niz wskazana w formularzu,
pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci ceny oferty brutto (wynagrodzenia calkowitego brutto umowy).
Wykonawcy nie przyshiguj^ z tego tytuhi iadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

6.Terminv dostarczania przesvlek

Wykonawca zobowi^zany b?dzie do dostarczania:
1) przesylek kurierskich miejscowych (w granicach miasta Katowice) adresatom w ci^gu maksymalnie 4 godzin
od odebrania przesylki od Zamawiaj^cego.
2) przesylek kurierskich adresatom w nast^pnym dniu roboczym na terenie kraju, w zaleznosci od wskazania
przez Zamawiaj^cego godziny dostarczenia:
a) do godziny 09.00,
b) do godziny 12.00,
c) do godziny 16.00,
3) przesylek kurierskich za granic^:
a) na terenie krajow Unii Europejskiej oraz pozostalych krajdw Europy maksymalnie w terminie-5 dni
roboczych od daty nadania przesylki,
b) na terenie panstw: USA, Kanada, Rosja maksymalnie w terminie- 7 dni roboczych od daty nadania
przesylki,
c) do pozostalych panstw - maksymalnie w terminie 7 dni roboczych.

7.Wykonawca zapewnia, iz status nadawcy przyshiguje Zamawiaj^cemu.

11 S t r 0 n a

I



Nr zamowienia: 28/us/2017 formulatz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet IV

II. Kalkulacja cenowa

Rodzaj przesyiki

Przesylki krajowe dor^czone
1. tego samego dnia na terenie

Katowic

Zwroty przesyiek krajowych
2. dor^czonych tego samego dnia

na terenie Katowic

Przesytki krajowe dor^czone w
3. dniu nast§pnym roboczym do

godz. 9.00

Waga przesytki

Prognozow
ana iiczba

przesyiek (
szt)

Cena tq^czna
brutto (d X e)
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Zwroty przesytek krajowych
dorfczonych w dniu nast^pnym

roboczym do godz.9.00

Przesytki krajowe dorfczone w
5. dniu nast^pnym roboczym do

godz.12.00

Zwroty przesytek krajowych
dor^czonych w dniu nast^pnym

roboczym do godz.12.00

Przesytki krajowe dorfczone w
dniu nast^pnym roboczym do

godz. 16.00
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Zwroty przesytek krajowych
8. dor^czonych w dniu nast^pnym

roboczym do godz. 16.00

g  Ustuga dodatkowa odbior oraz
dor^czenie w sobot?

.| g Ustuga dor^czenie do r^k
wtasnycti

11. Ustuga potwierdzenie odbioru

Przesytki dor^czone za granic? przesytki od 0,5 do 1 k(
na terenie krajow Unit

^2 Europejskiej oraz pozostatycti
krajow Europy maksymalnie w

terminie 5 dni roboczych od daty pi^esytklod 1kg do 5 k
nadania przesytki

rzesvtki od 5ka do 10

rzesvtki od lOko do 2

Zwroty przesytek dor^czonycti za
^ 2 granic? na terenie krajow Unii

Europejskiej oraz pozostatycti
krajow Europy
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Zwroty przesytek dor^czonych za
15. granicf na terenie panstw: USA,

Kanada Rosja I przesvtki od 1 ka do 5 k

rzesvtki od lOko do 20 k

rzesvtki do 0.5 k

Przesytki dor^czone za granic? ' orzesvtki od 0.5 do 1 k
na terenie panstw: USA, Kanada

14. Rosja maksymalnie w terminie
-7 dni roboczycti od daty nadania | przesvtki od Ika do 5 k

przesytki

rzesvtki od 5ka do 10k

rzesvtki od 10ka do 20 k

rzesvtki do 0.5 k

rzesvtki od 5ka do 10k

rzesvtki od lOkc do 20 k

rzesvtki do 0.5 k

rzesvtki od 5ka do 10k

rzesvtki od 10ka do 20 k

rzesvtki do 0.5 k

rzesvtki od 0,5 do 1 k

rzesvtki od Ika do 5 k

Przesytki dor^czane za granic? I orzesvtkl od 0.5 do 1 k
do pozostatycti panstw

maksymalnie w termlnle7 dnI
roboczycti od daty nadania | przesvtki od 1 ka do 5 k

przesytki

Zwroty przesytek dor^czane za
granlc^ do pozostatycti panstw
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przesytki od 5kg do 10kq

przesyiki od 10kq do 20 kq

CENA OFERTY BRUTTO W PAKIECIE IV:

RAZEM BRUTTO w zlotych (suma wszystkich pozycji od I do 17 z kolumny4):

Cena brutto j.w, musi bye identyczna jak podana w pkt. 1 formularza oferty pakiet IV.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

podpis

k  6|Stron


