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..................................................... 

pieczęć wykonawcy  

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa (firma) wykonawcy:   .........................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Adres siedziby:  ....................................................................................................................  

NIP:   .............................................. REGON:   .................................................................  

Tel.  ............................ ;   Faks:   ........................... ; e-mail:  .................................................   

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie znak 
ZP/17/ZO/BO/2017, prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) w trybie zapytania 
ofertowego, składam ofertę na: 

Rezerwację, zakup i dostarczanie krajowych oraz międzynarodowych biletów 
lotniczych dla pracowników Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

w roku 2018 

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy   
...................................................................................................................................................: 
(nazwa [firma] Wykonawcy) 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
i innymi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie od daty zawarcia umowy do 
31.12.2018 r., w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w  istotnych warunkach zamówienia 
(IWZ) na następujących warunkach: 

a) Cena opłaty transakcyjnej za wystawienie międzynarodowego biletu lotniczego  

cena netto ............................ zł, 
słownie..................................................................................................................... . zł 

podatek VAT (stawka .........%) ................. zł,   

słownie.................................................................................................................... . zł 

cena brutto . ...........................................zł 

słownie..................................................................................................................... . zł 

b) Cena opłaty transakcyjnej za wystawienie krajowego biletu lotniczego  

cena netto ............................ zł,  

słownie..................................................................................................................... . zł 

podatek VAT (stawka .........%) ................. zł,   

słownie...................................................................................................................... . zł 

cena brutto ............................................zł 

słownie..................................................................................................................... . zł 
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c) Wysokość upustu, określonego w %, od ceny biletu przewoźnika, jakiego Wykonawca 
udzieli przy sprzedaży międzynarodowego biletu lotniczego: .................................... % 

d) Wysokość upustu, określonego w %, od ceny biletu przewoźnika, jakiego Wykonawca 
udzieli przy sprzedaży krajowego biletu lotniczego: ................................................. % 

2. Oświadczam, że podana wyżej cena ofertowa zawiera w sobie wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, określone w IWZ oraz we wzorze umowy. 

3. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z IWZ oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń wszystkie 
postawione w nich wymagania i warunki zawarcia umowy. 

5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, stanowiącym załącznik Nr 6 do IWZ i 
akceptujmy warunki w nim określone. 

6. W przypadku wyboru złożonej przez nas oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
zgodnej z niniejszą ofertą w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

7. Uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do 
składania ofert. 

8. Oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i 
prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

9. Wykaz dokumentów stanowiących załączniki do oferty (*): 

1.1. .................................................................................... strona ........................ 

1.2. .................................................................................... strona ........................ 

1.3. .................................................................................... strona ........................ 

1.4. .................................................................................... strona ........................ 

1.5. .................................................................................... strona ........................ 
 
 
 
 
 
…………………….., dnia ............................ 
          .......................................................................... 

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób  
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

(
*

)
 Należy dopisać tyle punktów ile jest potrzebnych 


