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Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów 
lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych. 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

      
 
 
 
 

  pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

  

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………. 

Nr telefonu/nr faksu ………………………………………………………………………… 

Nr NIP (przedsiębiorca).....................................   Nr PESEL (osoba fizyczna)……….................…  

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

DO.2800.2.2017 

FORMULARZ OFERTY 

Zamawiający 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia 
Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdynia 
81-451 Gdynia; al. Zwycięstwa 96/98 
 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 209.000 euro na usługi rezerwacji i 
sprzedaży biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych OFERUJEMY wykonanie: 

usługi rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych za CENĘ 

RYCZAŁTOWĄ, ustaloną zgodnie z dyspozycjami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
 
DEKLARUJEMY: Procentowy udział osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w odniesieniu do 
wszystkich osób zatrudnionych u Nas oraz czas realizacji zamówienia.  

 
1. CENA OFERTY  
 

a. 92 bilety lotnicze na trasach zagranicznych x  ……………….. zł opłata brutto  transakcyjna za 

wystawienie jednego biletu lotniczego na trasie zagranicznej (tam i z powrotem) = 

……………………………………… zł brutto 

Słownie zł ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Podatek VAT ……………………….% 
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b. 8 biletów lotniczych na trasach krajowych x ……………………………….. zł opłata brutto transakcyjna 

za wystawienie jednego biletu lotniczego na trasie krajowej (tam i z powrotem)  = 

…………………………. zł brutto 

Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podatek VAT ………………………% 

W ofercie należy podać cenę brutto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
oraz % podatku VAT.  
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
Zamawiający nie dopuszcza wykazania 0,00 zł (zerowej) ceny oferty. Wskazanie ceny w wysokości 0,00 zł 
będzie oznaczało niezgodność oferty z SIWZ  skutkowało odrzuceniem oferty. 
 

2. Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić): 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 *wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu do następujących towarów: 
…………………………………………………………………………………………………………………………, 
wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………. zł 

netto. 
*dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku 

VAT od wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od 

towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego 

przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 

3. ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: 

DEKLARUJEMY ZATRUDNIENIE WSZYSTKICH OSÓB DEDYKOWANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ : 

  
TAK 

  NIE
 
 

 
właściwe zaznaczyć 

 

Wykonawca, który oświadczy, że wszystkie osoby dedykowane do realizacji przedmiotowego zamówienia 
będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzyma 20 punktów. 
Wykonawcy, którzy nie zatrudnią osób dedykowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia na 
podstawie umowy o pracę otrzymają 0 punktów.  
Brak zaznaczenia odpowiedzi będzie oznaczało niezgodność oferty z SIWZ i będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty. 

 

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
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Deklarujemy czas realizacji zamówienia liczony od wysłania Zamówienia przez Zamawiającego do czasu 

otrzymania biletu w wysokości  …………………………………………… godzin. 
Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 72 godziny.  

Jednostka czasu możliwa do wskazania przez Wykonawcę – pełne godziny.  

Zamawiający nie określa minimalnego czasu realizacji zamówienia, wymaga aby był to czas realny, 

niezbędny do wyszukania minimum trzech wariantów przelotów zgodnych z otrzymanymi od 

Zamawiającego kryteriami, dokonania wstępnej rezerwacji i przesłania na podany przez Zamawiającego 

adres email wstępnych propozycji oraz od otrzymania decyzji Zamawiającego do czasu otrzymania przez 

Zamawiającego biletów lotniczych. Ustalając czas realizacji zamówienia należy wziąć pod uwagę wszystkie 

czynniki mogące mieć wpływ na realizację. 

 

Wskazanie czasu realizacji zamówienia powyżej 72 godzin lub w innych jednostkach czasu niż pełne godziny 

będzie oznaczało niezgodność oferty z SIWZ i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  

 

5. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zamierzam(y) wykonać*: 

1) *siłami własnymi 

2) *siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców** w sposób następujący: 

a. część zamówienia, którego wykonanie zamierzam powierzyć 

podwykonawcy dotyczy: 

 b. Firma/y podwykonawcy/ców  

 

1)  1)  

2)  2)  

..)  ..)  

..)  ..)  

*niepotrzebne skreślić 

** W przypadku zamiaru wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców należy 
wypełnić poz. 5.2 lit. a oraz b. 

 

6. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
1
? 

 TAK* 

 NIE * 

* właściwe zakreślić 

7. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 710 z późn. zm.) 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania i złożenia Oferty oraz, że spełniamy wymogi określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. 

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, załączonymi do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 7) i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

                                                        
1
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
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11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, tj. 30 dni. 

12. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez  Zamawiającego.  

13. Przyjmujemy termin płatności 14 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz  

z odpowiednimi załącznikami i kompletem wymaganych dokumentów. 

14. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe. 

15.  Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 

………………………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………….….. 

  

   

Miejscowość, data   (podpis i pieczęć imienna osoby/osób  
właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 


