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Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet n

Uslugi pocztowe (tzw. przesylki specjalne) wymagajiice zrealizowania w placowce pocztowej operatora wyznaczonego
oraz zwrpty takich przesylek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci dorgczenia lub wydania odbiorcy.

I. Opis

1. Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajbwym i zagranicznym dla
Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowegp Funduszu Zdrpwia w Katpwicach, zgodnie z warunkami
pkreslonymi w SIWZ, w tym zgodme z niniejszym formularzem oraz wzprem umowy p^et 11.

2. Wykonawca b^dzie w szczegolnosci zobowi^zany do swiadczenia uslug pocztowych przez 24 godziny
na dob? przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedzialku do soboty (za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
oraz do zapewnienia (zorganizowania) punktu (placowki) nadawczo-odbiorczego zlokalizowanego
w odleglosci (obliczonej w linii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach przy
ul. Kossutha 13. Zamawiaj^cy b?dzie informowal Wykonawc? o zamiarze nadania przesylek w sobot?
z jednodniowym wyprzedzeniem. Adres ww. punktu Wykonawca zobowisizany jest wskazac w formularzu
pferty pakiet II. Zamawiaj^cy wymaga wskazania co najmniej jednegp takiegp punktu.

3. Wykonawca moze wyznaczyc do obslugi Zamawiaj:i,cego w soboty dodatkowy punkt (placowk?) nadawczp-
odbiorczy spelniaj^cy wymog pkre£ony w pkt 2. W takim przypadku zapis dotyczqcy infprmowania
o wysylce w soboty z jednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.

4. Wykonawca b?dzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiaj^cego, 5 razy w tygodniu tj. od poniedzialku do
pi^tku w godzinach od 15:15-15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Odbioru przesylek dokonywac b?dzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego
upowaznienia, ktorego wzor stanpwil b?dzie zal^cznik do umowy.

6. Wykonawca musi umozHwic odbior i nadanie we wskazanych przez Wykonawc? placowkaeh pocztowych,
przesylek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiaj^cego zgodnie z warunkami okreslonymi w
specyfikacji.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic mozliwosc dor?czenia nadanych przez Zamawiaj^cegp przesylek
pocztowych na calym terenie Rzeczppspolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poza obszarem
Unii Europejskiej.

8. Dzieh odbioru przesylki przez Wykonawc? lub dor?czenia przesylki przez Zamawiaj^cego do punktu
(placowki) nadawczo-odbiorczego Wykonawcy uznaje si? za dzieh nadania przesylki. Wykonawca
zobowiazuje si? zatem przyj^c przesylk? do realizacji w tym samym dniu, w ktorym zpstala ona dostarczona
do Wykonawcy celem nadania (dzieh dostarczenia przesylki do nadania b?dzie dniem naHania przesylki).

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym, przesylka musi zostac przekazana przez
Wykonawc? operatorowi wyznaczonemu nie pozniej niz w dniu otrzymania od Zamawiajacego i w tym dniu
nadana. Dowpd nadania przesylki w placowce operatora wyznaczonego Wykonawca zobowi^zany b?dzie
dostarczyc Zamawiajiicemu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz do godz. 11.00 nast?pnego dnia.roboczego.

10. Dane o ilosci przesylek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okreslone w formularzu opis
przedmiotu/zamowienia i kalkiilacja cenowa maj^ charakter szacunkowy, stanowi^cy element sluz^cy
do skalkulowania ceny oferty brutto (wynagrodzenia calkowitego umowy brutto) i nie stanowi^ ze strony
Zamawiaj^dgo zobowi^zania do nadawania przesylek w podanych w formularzu ilosciach. Oznacza to,
ze faktyczna ilosc nadanych w ramach umowy przesylek moze bye inna niz wskazana w formularzu, pod
warunkiem nieprzekroczenia wysokosci ceny oferty brutto (wynagrodzenia calkowitego umowy. brutto).
Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajj^cego.

11. Zamawiaj^cy w ramach umowy b?dzie mial mozliwosc skorzystania z innych rodzajow przesylek, platnych
zgodnie z aktualnym eenniklem Wykonawcy, niz wymienione w formularzu opis przedmiotu zamowienia
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i kalkulacja cenowa na dany pakiet, przy zachowaniu zasady, ze wynagrodzenie z tytuiu tego typu innych

przesylek nie przekroczy 1% ceny pferty bratto (wysokosci wynagrodzenia calkowitego brutto urriowy).

Wykonawca na potrzeby innych rodzajow przesylek zobowi^zany b?dzie dostarczyc Zamawiaj^ceihu

aktualny cennik Wykonawcy.

12. Wykonawca zapewma, iz status nadawcy w rpzumieniu ustawy Prawo pocztowe, przysluguje

Zatnawiaj^cemu.

-11. Kalkulacja cenowa Pakiet 11

Lp. Rodzaj przesylki Waga przesylki
Proghozowana
ilo^c przesylek

(szt.)

Cena

jednpstkowa
brutto

(zl)

Cena l^czna
brutto

(zl)
(DxE)

A B C D E ■  F

1.
List zwykly w obrocie

krajowym

do 500 g
130

do 1000 g
10

do 2000 g
5

2.

List zwykly z przyspieszonym
terminem dor^czenia w obrocie

krajowym

do 500 g
30

do 1000 g
5

do 2000 g
4

3. ■
List polecony w obrocie

krajowym

do 500 g
120

do lOOO g
10

do 2000 g
-5

4.

List polecony z
przyspieszonym terminem

dor^czenia w obrocie
krajowym

do 500 g
60

do 1000 g
5

do 2000 g
5 '

5.
Paczka pocztowa
w obrocie krajowym

.

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
A

1

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
B

1

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
A

1
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ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
B

1

6.

Paczka pocilowa z
przyspieszonym terminem

dor^czenia w obrocie
krajowym

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
A  ■ ■

1

pohad 2000 g do 5000 g gabaryt
B

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
A

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
B

1

7

List polecony z
przyspieszonym terminem

dor^czenia w obrocie
zagranicznym
Strefa A:Europa

do 50 g

ponad 50 g do 100 g
1

ponad 100 g do 350 g
1

ponad 350 g do 500 g
1

ponad 500 g do 1000 g

ponad 1000 g do 2000 g

8

List polecony z
przyspieszonyih terminem

dor^czenia strefa B
i strefa C

do 50 g

powyzej 50 g do 350 g

1

9.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym przesylka

listowa

100

10.

Ushiga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym paczka

pocztowa

1

11.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie zagranicznym

przesylka listowa

"12.
Usluga zwrot do adresata w

obrocie krajowym do 500 g
50

do 1000 g
10

do 2000 g
5
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13.
Ushiga zwrot do adresata w

obrocie zagranicznym
do-SOg

1

,  ponad 50 g do ICQ g d -

ponad 100 g do 350 g 1

.

poriad 350 g do 500 g , 1  ,

ponad 500 g do 1000 g 1  '

ponad 1OOO g do 2000 g 1

Cena ryczaltowa za odbieranie korespondencji w calym okresie realizacji umowy
w pakiecie II w zl brutto

CENA OFERTY BRUTTO W PAKIECIE II:

RAZEM BRUTTO w ziotych (suma wszystkich ppzycji od 1 do 13 z kolumny E oraz ceny
ryczaltowej za odbieranie korespondencji w pakiecie II brutto):

Iipi^ i nazwisko upetopmocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis


