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 Oferta handlowa 
 
 

   Z dużą przyjemnością pragnę złożyć na Państwa ręce ofertę profesjonalnej obsługi kurierskiej.  

Przesyłki miejskie i podmiejskie z dostawą na ten sam dzień oraz przesyłki krajowe z dostawą na dzień 

następny. 

    Kurier Ósemka jest lokalną firmą, obecną na rynku Warszawskim od 10 lat, specjalizującą się w 

serwisie lokalnym z dostawą na ten sam dzień.  

Doświadczenie naszych kurierów sprawia, że przesyłki są odbierane i dostarczane na terenie 

Warszawy błyskawicznie. Elastyczność naszego serwisu pozwala na realizowanie najbardziej 

nietypowych zleceń w zależności od Państwa potrzeb. 

 
Serwis miejski i podmiejski 
Poniższy cennik dotyczy przesyłek nadanych i doręczanych w dni robocze w strefie I, II, III oraz IV. 
Przesyłka o wadzę powyżej 31,5 kg zostanie przyjęta do przewozu w systemie „burta – burta”. Element 
powyżej 50 kg wymaga umieszczenia na palecie i zostanie wyceniony wg cennika paletowego. 

 
 
 
 
STANDARD MIEJSKI/PODMIEJSKI 
Warunkiem przyjęcia przesyłki w usłudze STANDARD MIEJSKI do realizacji w tym samym dniu 
roboczym, jest jej gotowość do odbioru przez kuriera do godziny 14. Przesyłki gotowe do odbioru przez 
kuriera po godzinie 14 zostaną odebrane w tym samym dniu, a dostarczone dnia następnego do 
godziny 12. 

 Strefa I Strefa II Strefa III Strefa IV 

Koperta do 1 kg 25,00 zł 40,00 zł 55,00 zł 70,00 zł 

Przesyłka do 10 kg 35,00 zł 50,00 zł 70,00 zł 85,00 zł 

Przesyłka do 20 kg 45,00 zł 60,00 zł 80,00 zł 95,00 zł 

Przesyłka do 31,5 kg 50,00 zł 70,00 zł 90,00 zł 105,00 zł 
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Przesyłka  do 40 kg 70,00 zł 90,00 zł 110,00 zł 115,00 zł 

Przesyłka do 50 kg 80,00 zł 100,00 zł 120,00 zł 125,00 zł 

 
Do powyższej ceny należy doliczyć opłatę paliwową stałą w wysokości 15% 

Informacja dotycząca aktualnej wysokości opłaty paliwowej dostępna jest pod nr 22 224 61 38 
Paczka powyżej 50 kg podlega dodatkowej opłacie wysokości 1,50 zł za każdy kolejny kilogram. 

 
 

EXPRESS MIEJSKI/PODMIEJSKI 
 
Przesyłki miejskie są doręczane w dniu nadania z przewidywanym terminem doręczenia do 2 godzin w 
strefie I oraz 5 godzin w strefie II, III i IV. 
 
 

 Strefa I Strefa II Strefa III Strefa IV 

Koperta do 1 kg 30,00 zł 50,00 zł 70,00 zł 85,00 zł 

Przesyłka do 10 kg 40,00 zł 60,00 zł 80,00 zł 95,00 zł 

Przesyłka do 20 kg 50,00 zł 70,00 zł 90,00 zł 105,00 zł 

Przesyłka do 31,5 kg 55,00 zł 80,00 zł 100,00 zł 115,00 zł 

Przesyłka  do 40 kg 85,00 zł 100,00 zł 120,00 zł 130,00 zł 

Przesyłka do 50 kg 95,00 zł 110,00 zł 130,00 zł 140,00 zł 

 
Do powyższej ceny należy doliczyć opłatę paliwową stałą w wysokości 15 % 

Informacja dotycząca aktualnej wysokości opłaty paliwowej dostępna jest pod nr 22 224 61 38 
Paczka powyżej 50 kg podlega dodatkowej opłacie wysokości 1,50 zł za każdy kolejny kilogram. 

 
 

EXPRESS PLUS MIEJSKI/PODMIEJSKI  
 
Przesyłki miejskie są doręczane w dniu nadania w możliwie najkrótszym czasie w strefie I, II, III oraz IV. 
 
 

 Strefa I Strefa II Strefa III Strefa IV 

Koperta do 1 kg 45,00 zł 65,00 zł 80,00 zł 100,00 zł 

Przesyłka do 10 kg 50,00 zł 75,00 zł 95,00 zł 115,00 zł 

Przesyłka do 20 kg 60,00 zł 85,00 zł 105,00 zł 125,00 zł 

Przesyłka do 31,5 kg 70,00 zł 95,00 zł 115,00 zł 135,00 zł 

Przesyłka do 40 kg 100,00 zł 120,00 zł 135,00 zł 155,00 zł 

Przesyłka do 50 kg 110,00 zł 130,00 zł 145,00 zł 165,00 zł 

 
Do powyższej ceny należy doliczyć opłatę paliwową stałą w wysokości 15 % 

Informacja dotycząca aktualnej wysokości opłaty paliwowej dostępna jest pod nr 22 224 61 38 

Paczka powyżej 31,5 kg podlega dodatkowej opłacie wysokości 1,50 zł za każdy kolejny kilogram. 

 
 
 
 
 

Podział na strefy według kodów pocztowych: 
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Strefa I 00-001 – 04-999 oraz 05-077 

Strefa II 05-090, 05-091, 05-520, 05-816, 05-820, 05-850, 05-123, 05-120, 05-230, 05-200, 05-270, 
05-090, 05-092, 05-126, 05-080, 05-119, 05-110, 05-220, 05-500, 05-520, 05-410, 05-532, 
05-806, 05-135, 05-509, 05-850 

Strefa III 05-250, 05-126, 05-803, 05-503, 05-506, 05-540, 05-070, 05-074, 05-080, 05-152, 05-400, 
05-304, 05-504, 05-805, 05-830, 05-840, 05-822, 05-825, 05-807, 05-824, 05-131 

Strefa IV 05-140, 05-860, 05-462, 05-552, 05-870, 05-079, 05-083, 05-084, 05-100, 05-154, 05-408, 
05-480, 05-530, 05-831, 05-282, 05-552, 05-180, 05-304, 05-311, 05-300, 05-340, 05-430 

 
Dla kodów pocztowych niewymienionych powyżej – brak możliwości wybrania usługi miejskiej i 
podmiejskiej. Możliwy express drogowy. 

 
 
Serwis krajowy 
 
Poniższy cennik dotyczy przesyłek nadanych i doręczanych w dni robocze na terenie kraju. Przesyłka o 
wadzę powyżej 31,5 kg zostanie przyjęta do przewozu w systemie „burta – burta”. Element powyżej 50 
kg wymaga umieszczenia na palecie i zostanie wyceniony wg cennika paletowego. 

 
 Standard Express do 12 Express Plus do 10 

Koperta do 1 kg 25,00 zł 55,00 zł 120,00 zł 

Paczka do 10 kg 28,00 zł 60,00 zł 125,00 zł 

Paczka do 20 kg 32,00 zł 65,00 zł 130,00 zł 

Paczka do 31,5 kg 35,00 zł 70,00 zł 135,00 zł 

Paczka do 40 kg 70,00 zł 90,00 zł 155,00 zł 

Paczka do 50 kg 80,00 zł 100,00 zł 165,00 zł 

Express do 12.00 usługa dostępna dla wybranych kodów pocztowych 
Express Plus do godz. 9.00 usługa dostępna dla wybranych kodów pocztowych 

 
Do powyższej ceny należy doliczyć opłatę paliwową stałą w wysokości 15 %. 

Informacja dotycząca aktualnej wysokości opłaty paliwowej dostępna jest pod nr 22 224 61 38 

 

 
Paczka standardowa: 
- najdłuższy bok do 120 cm 
- suma trzech wymiarów (A + B + C) nie może przekroczyć 220 cm 
 
 

Standard  

przesyłki z przewidywanym terminem doręczenia następnego dnia roboczego po nadaniu 
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Express do 12  
przesyłki z terminem doręczenia następnego dnia roboczego po nadaniu do godziny 12.00 
 

Express plus do 9 
przesyłki z terminem doręczenia następnego dnia roboczego po nadaniu do godziny 9.00 
 

Usługi dodatkowe 
 Serwis 

miejski/podmiejski 
Serwis krajowy 

Brak przesyłki 30,00 zł 30,00 zł 

Doręczenie do rąk własnych 25,00 zł 25,00 zł 

Konfekcjonowanie paczki 30,00 zł 30,00 zł 

Nadanie PKP/PKS 50,00 zł  - 

Odbiór i doręczenie w godz. 18:00-20:00 + 50% usługi - 

Odbiór i doręczenie w godz. 20:00-08:00 + 100% usługi - 

Niedziela i święta + 500% usługi - 

Oczekiwanie kurier za każde rozpoczęte 15 
min 

20,00 zł 20,00 zł 

Doręczenie pod adres prywatny 8,00 zł 8,00 zł 

Potwierdzenie doręczenia 10,00 zł 10,00 zł 

Powrót z przesyłką + 100% usługi - 

Paczka niestandardowa 15,00 zł 20,00 zł 

Sobota 35,00 zł  35,00 zł  

Ubezpieczenie przesyłki do 1 000 zł 2,00 zł 2,00 zł 

Ubezpieczenie przesyłki do 5 000 zł 2,80 zł 2,80 zł 

Ubezpieczenie przesyłki do 10 000 zł 12,00 zł 12,00 zł 

Ubezpieczenie przesyłki do 20 000 zł 16,50 zł 16,50 zł 

Ubezpieczenie przesyłki do 30 000 zł 20,00 zł 1% wartości 

Ubezpieczenie przesyłki do 40 000 zł 30,00 zł 1% wartości 

Ubezpieczenie przesyłki do 50 000 zł 50,00 zł 1% wartości 

Ubezpieczenie przesyłki powyżej 50 000 zł 1% wartości 2% wartości 

Opłata za pobranie i zwrot należności 7,00 zł + 1% wartości  7,00 zł + 1% wartości 

Zastrzeżenie godz. doręczenia 50,00 zł - 

Zmiana adresu doręczenia przesyłki + 100% usługi + 100% usługi 

Zwrot potwierdzonych dokumentów 15,00 zł 15,00 zł 

Zwrot przesyłki do nadawcy + 100% usługi + 100% usługi 

Brak telefonu do odbiorcy  3,00 zł 3,00  zł   

Odbiór przesyłki z kraju  - 6,00 zł  

List  Ręczny  2,00 zł  3,00 zł  

Express Drogowy liczone z km w dwie strony  2,50 zł km   - 

Weryfikacja wagi i wymiarów (za każdą 
paczkę) 

10,00 zł km   10,00 zł 

 
 
Palety 
Realizacja odbioru/dostawy palet odbywa się w systemie „burta-burta/rampa-rampa”. 
Przewidywany termin doręczenia palety wynosi do dwóch dni roboczych. 
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WAGA CENA  
standard 

Paleta do 200 kg 180,00 zł 

Paleta do 400 kg 240,00 zł 

Paleta do 600 kg 300,00 zł 

Paleta do 800 kg  350,00 zł 

Wymiary standardowej palety, to 120 x 80 x 200 cm 
Dopłata za nadanie palety niestandardowej – wycena indywidualna. 
Do powyższej ceny należy doliczyć dopłatę paliwową 15% 

 
Definicje 
 
Przesyłka – rzecz lub rzeczy przesyłane od jednego nadawcy do jednego odbiorcy w ramach jednego 

listu przewozowego. 
 

Paczka niestandardowa – paczka, której jednej z wymiarów przekracza 120 cm lub suma trzech 

wymiarów przekracza 220 cm. Maksymalna suma trzech wymiarów nie może przekroczyć 300 cm 
 

Paczka gabarytowa – wagę gabarytową stosujemy do wyceny paczki, gdy waga gabarytowa jest 

większa niż waga rzeczywista paczki. Obowiązuje zasada wyboru wyższej wagi 
 

Waga gabarytowa obliczana jest według poniższego wzoru: 
Długość cm x szerokość cm x wysokość cm / 5000  

 
 


