
Załącznik nr 1a do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

dla części 1 

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia krajowych i zagranicznych 

biletów lotniczych i kolejowych. 

Znak sprawy: ZP.26.13.2022.1 

 

OFERTA z dnia __________________________________ 

1. INFORMACJE O WYKONAWCY 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

___________________________________________________________________________ 

nazwa Wykonawcy, NIP, REGON 

___________________________________________________________________________ 

adres Wykonawcy (siedziba, województwo), numer telefonu, adres e-mail, adres skrzynki ePUAP 

w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)**: 

Pełnomocnik Konsorcjum: 

___________________________________________________________________________ 

nazwa Wykonawcy 

___________________________________________________________________________ 

adres Wykonawcy (siedziba, województwo), numer telefonu, adres e-mail adres skrzynki ePUAP 

Uczestnicy Konsorcjum: 

I ___________________________________________________________________________ 

nazwa Wykonawcy 

____________________________________________________________________________ 

adres Wykonawcy (siedziba, województwo), numer telefonu, adres e-mail adres skrzynki ePUAP 

II ___________________________________________________________________________ 

nazwa Wykonawcy 

_____________________________________________________________________________ 

adres Wykonawcy (siedziba, województwo), numer telefonu, e-mail 

(należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika) 

 

2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

___________________________________________________________________________ 

nazwa 

___________________________________________________________________________ 

adres, numer telefonu, adres e-mail adres skrzynki ePUAP   

 



i. II. PRZEDMIOT OFERTY 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę zgodnie z poniższym formularzem cenowym: 

LP 

Przewidywan

a wartość 

brutto 

zamawianych 

biletów oraz 

opłat 

dodatkowych 

w zł 

Przewidyw

ana liczba 

zamawian

ych 

biletów 

Oferowana 

cena brutto 

(opłata) za 

wystawienie 

biletu w zł 

Wysokość 

opustu w 

% 

Wartość 

oferty brutto 

bez opustu 

Wartość 

opustu w 

zł 

Wartość oferty 

brutto po 

opuście 

A B C D E F=B+(C*D) G=F*E H=F-G 

1 325 000 zł 

271 

Biletów 

lotniczych 

(261-trasy 

zagraniczne

, 10-trasy 

krajowe) 

   

  

2 75 000 zł 

343 

Biletów 

kolejowych 

(43-trasy 

zagraniczne

, 300-trasy 

krajowe) 

   

  

3 Razem  

 

2. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do przedstawienia propozycji połączeń od momentu otrzymania 

zapytania (zaznaczyć właściwe): 

*  do 1 godziny 

*  do 2 godzin 

*  do 3 godzin 

Uwaga: 

Liczba godzin wskazana powyżej będzie podstawą oceny ofert w kryterium „Czas reakcji” zgodnie z 

zasadą przedstawioną w § 18 ust. 2 pkt 2 SWZ. 

Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi do 3 godzin a 

oferta otrzyma 0 pkt w kryterium „Czas reakcji” 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami 

stanowiącymi jej integralną cześć) oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez 

Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym 

załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że powierzymy do wykonania podwykonawcom następujące części zamówienia*:  



Lp. Określenie części zamówienia  
Nazwa podwykonawcy 

(o ile jest znana) 

   

   

W powyższej tabeli należy uwzględnić w szczególności podwykonawcę, na zasoby którego wykonawca się 

powoływał, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w § 9 ust.1 SWZ. 

7. Oświadczamy, że następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________ 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do 

oferty.  

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

9. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: 

Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć właściwy rodzaj spośród niżej wskazanych): 

• mikroprzedsiębiorstwo, 

• małe przedsiębiorstwo, 

• średnie przedsiębiorstwo, 

• jednoosobowa działalność gospodarcza 

• osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

• inny rodzaj 

Informacja wymagana wyłącznie do celów statystycznych 

Definicje (Dz.Urz. UE. L. 124 z 20. 05.2003 str. 36) 

2) Mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  

3) małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR 

4) średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. 

EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR 

10. Oferta została złożona na ____ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ___ do ___ 

11. Do oferty załączone są następujące dokumenty: 

1. ______________________________________________________________________ 



2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe 

 


