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Katowice, dnia 17.06.2019 r.  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.   

z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwracam się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zamówienia, 

którego przedmiotem jest: 

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych na zagraniczne 
i krajowe przewozy pasażerskie wraz z pośrednictwem wizowym na potrzeby Zamawiającego 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień o wartości nie 

przekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, w trybie zapytania 

ofertowego.  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje:  

1) rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie 

zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zleceniami w zakresie: tras, terminów i klas 

lotniczych, według obowiązujących taryf przewoźników, z uwzględnieniem najkorzystniejszych 

w danym momencie cen,   

2) sprzedaż biletów kolejowych krajowych ze składanymi przez Zamawiającego zleceniami  

w zakresie: tras, terminów i klas, według obowiązujących taryf przewoźników,  

z uwzględnieniem najkorzystniejszych w danym momencie cen. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

 

Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy przesłać w formie elektronicznej (w formie skanu oryginałów) w terminie do dnia 

21.06.2019 r. do godziny 12:00 na następujący adres: zamowienia@miasto-ogrodow.eu. 

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, do oferty należy dołączyć skan 

pełnomocnictwa.  

Zamawiający: 
Katowice Miasto Ogrodów 
– Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  
Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice  
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Kryterium oceny ofert: 

Cena (brutto) 60% 

Deklarowany czas przedstawienia oferty przelotów 40%  

 

Cena – oznacza cenę brutto oferty obliczoną w celu porównania i oceny ofert. Cena wskazana  
w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób: 

 

  najniższa cena występująca w ofertach x 100 
C =  -----------------------------------------------------------   x  60% 

cena wskazana w rozpatrywanej ofercie  
 

Maksymalna ilość punktów do zyskania w powyższym kryterium : 60 pkt 

 

Deklarowany czas przedstawienia oferty przelotów – oznacza czas, w jakim Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu (zgodnie z procedurami opisanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) 

ofertę  przelotów, zgodnie z danymi przekazanymi przez Zamawiającego. Czas należy podać w pełnych 

godzinach zegarowych. Podanie czasu w innej jednostce, a także nie podanie czasu w formularzu 

ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym. Czas 

wskazany w formularzu oferty oceniany będzie w następujący sposób: 

 

    najkrótszy czas występujący w ofertach x 100 
DC =  -----------------------------------------------------------   x  40% 

czas wskazany w rozpatrywanej ofercie  
 

Maksymalna ilość punktów do zyskania w powyższym kryterium : 40 pkt 

 

Termin związania ofertą: 30 dni.  

 

Informacja na temat badania i oceny ofert:  

Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, jeżeli: 
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, a także treści załączników  

do zapytania ofertowego, w szczególności treści opisu przedmiotu zamówienia;  
2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny (dotyczy to w szczególności przyjęcia błędnej stawki podatku 

VAT);  
4) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  
5) zawiera rażąco niską cenę (lub koszt) w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
6)  Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
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Wybór oferty najkorzystniejszej:  

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzymała najwięcej punktów w opisanych wyżej 

kryteriach.  

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, za najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje, zamieszczając stosowną informację na 

stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie oraz prześle informację drogą 

elektryczną do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 

podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.  
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załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

BILETY LOTNICZE  
1) Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistymi 

potrzebami Zamawiającego na podstawie zamówień przekazywanych do Wykonawcy  
e-mailem.   

2) Za jeden bilet należy rozumieć bilet na trasie: „tam i z powrotem”. Zamawiający zastrzega 
możliwość zakupu biletów „w jedną stronę”;  

3) Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych 
(np. obowiązkowe ubezpieczenie podróżnych i ich bagażu w czasie lotu, opłaty lotniskowe, 
opłaty paliwowe, opłaty serwisowe);  

4) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia różnych wariantów połączeń 
uwzględniających najkorzystniejsze na rynku ceny i promocje (w tym także na życzenie 
Zamawiającego połączeń tanimi liniami lotniczymi) wraz z podaniem informacji:  
a. jak przesunięcie terminu wyjazdu (np. wylot jeden dzień wcześniej/powrót jeden dzień 

później) wpłynie na zmianę ceny biletu lotniczego;  
b. nazw linii lotniczych;  
c. najkorzystniejszych tras podróży i czasu podróży;  
d. doradztwa w zakresie zmian w czasie trwania podróży; 
e. dotyczących zasad przewozu instrumentów muzycznych (z uwagi na charakter działalności 

zamawiającego częstą sytuacją będzie zakup biletów lotniczych wraz z przewozem 
instrumentów muzycznych).   

5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezkolizyjną realizację wieloetapowych połączeń 
zagranicznych i krajowych i możliwość ich łączenia;  

6) Wykonawca zobowiązany jest przydzielić do realizacji umowy co najmniej 2 stanowiska 
rezerwacji obsługiwane przez kasjerów z co najmniej dwuletnim stażem pracy na stanowisku 
kasjera lotniczego;  

7) Wykonawca zobowiązany jest stosować przy sprzedaży biletów minimalne ceny dostępne  
w danym terminie na danej trasie, z zachowaniem uczciwości handlowej;  

8) Wykonawca zobowiązany jest realizować bilety lotnicze, w pierwszej kolejności proponując 
sprzedaż  
w ramach taryf poufnych, promocji oraz innych zniżek oferowanych przez przewoźnika.  
O każdej obniżce, upuście czy promocji zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego;  

9) Bilety lotnicze wystawiane będą w formie e-biletów lub w formie papierowej, o formie 
wystawienia biletu decydować będzie Zamawiający;  

10) Bilet wystawiony przez Wykonawcę musi być wygenerowany bezpośrednio z serwera 
systemu rezerwacyjnego;  

11) Wszystkie dane zawarte w bilecie elektronicznym dostarczonym przez Wykonawcę 
Zamawiającemu będą identyfikowane z odpowiednimi danymi przechowywanymi w postaci 
elektronicznej w systemie rezerwacyjnym Przewoźnika za pośrednictwem Globalnego Systemu 
Dystrybucji (GDS), użytkowanego przez Wykonawcę;  

12) Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian biletu elektronicznego wygenerowanego  
za pośrednictwem GDS;  

13) Bilety elektroniczne są przekazywane na adres poczty elektronicznej określonej przez 
Zamawiającego bezpośrednio z terminala GDS użytkowanego przez Wykonawcę 
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(niedopuszczalne jest przekierowywanie tych biletów z adresów/skrzynek poczty 
elektronicznej Wykonawcy);  

14) Wykonawca bezpłatnie dostarczy dokumenty podróży (bilety lotnicze) oraz faktury drogą 
elektroniczną na adres mailowy: matylda.badera@miasto-ogrodow.eu. 

15) Wykonawca bezpłatnie dostarczy w sytuacjach nagłych dokumenty podróży (bilety lotnicze)  
w miejsca wskazane przez Zamawiającego lub do własnego punktu obsługi klientów na 
lotnisku, ewentualnie do punktu sprzedaży biletów lotniczych przewoźnika, który realizuje 
przelot, niezwłocznie od momentu złożenia zlecenia;  

16) Zamawiający będzie preferował połączenia bezpośrednie (jeżeli istnieją);  
17) Wykonawca każdorazowo będzie przesyłał Zamawiającemu drogą elektroniczną, na wskazany 

adres, potwierdzenie dokonanych rezerwacji biletów, zawierające następujące informacje:  
a. linii lotniczej (przewoźniku) świadczącej usługę przewozu;  
b. miejscu i terminie (data i godzina) wylotu (ze wskazaniem lotniska);  
c. miejscu i terminie (data i godzina) powrotu (ze wskazaniem lotniska);  
d. czasie trwania lotu, a w przypadku połączeń wieloetapowych o łącznym czasie trwania 

lotu. 
e. w przypadku połączeń wieloetapowych – o ilości i miejscu ewentualnych przesiadek, 

wraz z terminami (data i godzina) przylotu i odlotu z miejsca przesiadki;  
f. klasie biletu oraz warunkach taryfy;  
g. cenie biletu przewoźnika (bez opłaty transakcyjnej), z uwzględnieniem nadania bagażu, 

w zł polskich. W przypadku cen biletów podanych w innych walutach, przeliczenie na 
PLN nastąpi wg średniego kursu NBP na dany dzień;  

h. terminie wykupu biletu w określonej cenie;  
i. możliwości i warunkach anulowania biletu;  
j. możliwości zmian terminu wylotu, przylotu;  
k. możliwości zmian danych dotyczących pasażera;  
l. możliwości zmiany trasy podróży.  

18) Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie i na bieżąco informować Zamawiającego drogą 
mailową o wszystkich zmianach dotyczących zarezerwowanej podróży;  

19) W dniu wykupu biletu Zamawiający będzie każdorazowo otrzymywał od Wykonawcy maila  
z informacją, że tego dnia upływa termin rezerwacji;  

20) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych 
odwołań i reklamacji do przewoźnika, a zwłaszcza reprezentowania zamawiającego  
w sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na podstawie 
sprzedanych biletów, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy 
przewoźnika lub z przyczyn losowych;  

21) Baza danych posiadana przez Wykonawcę musi zawierać co najmniej 300 linii lotniczych 
(przewoźników);  
Zapewni obsługę pracowników Zamawiającego  poprzez linię telefoniczną help-desk działającą 
całodobowo, poza godzinami pracy biura, umożliwiającą w przypadku pilnej potrzeby kontakt 
Zamawiającego z Wykonawcą, w szczególności w sytuacjach na przykład zmiany lub rezygnacja 
z biletu w przypadkach losowych, odwołanie połączeń z powodu warunków atmosferycznych;  

22) Usługi świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia muszą spełniać zasady 
IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) w zakresie sprzedaży 
biletów lotniczych;  

23) Dokonywanie odpraw on-line na życzenie Zamawiającego;  
24) Koordynowanie i weryfikacja programów lojalnościowych (sprawdzanie ilości punktów, 

możliwość ich wykorzystania, okres ważności); 
25) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w jego imieniu przeprowadzał kompletną procedurę 

reklamacyjną.  
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BILETY KOLEJOWE  
Sprzedaż i dostawa biletów kolejowych odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami 
Zamawiającego na podstawie zamówień przekazywanych do Wykonawcy e-mailem. 

Wykonawca zobowiązany jest do proponowania optymalnego połączenia na danej trasie oraz na 
żądanie Zamawiającego, co najmniej dwóch połączeń alternatywnych:  
 
połączenia o najkrótszym łącznym czasie podróży i najmniejszej ilości przesiadek, najtańszego 
połączenia;  
Tam gdzie jest to możliwe Wykonawca wystawi bilet w wersji elektronicznej;  

Bilet elektroniczny wystawiony przez Wykonawcę musi być wygenerowany bezpośrednio z serwera 
systemu rezerwacyjnego i przesłany na adres mailowy matylda.badera@miasto-ogrodow.eu;  

W przypadku braku możliwości wystawienia biletu w wersji elektronicznej na dane połączenie 
kolejowe Wykonawca wystawi bilet w wersji papierowej;  

Wykonawca bezpłatnie dostarczy bilet w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego;  

W sytuacjach nagłych Wykonawca bezpłatnie dostarczy bilety kolejowe w wersji papierowej 
niezwłocznie od momentu złożenia zlecenia;  

Bilety kolejowe powinny zawierać następujące informacje:  

a. oznaczenie przewoźnika,  
b. dane pasażera/ów (imię i nazwisko),  
c. miejsce i termin (data i godzina) odjazdu i przyjazdu,  
d. informacje o ewentualnych przesiadkach,  
e. rodzaj pociągu oraz klasę podróży,  
f. numer pociągu, wagonu oraz miejsca do siedzenia,  
g. cenę biletu (z uwzględnieniem ceny biletu przewoźnika z przewidzianymi wszystkimi należnymi 

podatkami, opłatami oraz innymi należnościami);  

Zamawiający może zlecić zakup biletu zagranicznego na dany termin, ale nie na konkretne połączenie;  

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań  
i reklamacji do przewoźnika, a zwłaszcza reprezentowania zamawiającego w sprawach reklamacyjnych 
dotyczących przewozów realizowanych na podstawie sprzedanych biletów, w szczególności  
w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub z przyczyn losowych.  
 
 
POŚREDNICTWO WIZOWE 
 
1) W zakresie pośrednictwa wizowego, zakupu, odbioru i dostarczenia wiz, Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy następujących działań:  
a. Informowania Zamawiającego o rodzajach wiz i wiążących się z ich uzyskaniem 

formalnościach;  
b. Wskazania:  

o niezbędnych dokumentów do uzyskania wizy;  
o terminu oczekiwania na wizę od momentu złożenia dokumentów w ambasadzie / 

placówce konsularnej;  
c. określenia całkowitego kosztu uzyskania wizy;  
d. Wypełniania wniosku wizowego oraz w razie konieczności innych dokumentów,  

a w przypadku konieczności samodzielnego wypełnienia wniosku przez osobę 
wyjeżdzającą, wsparcia Zamawiającego swoją wiedzą i doświadczeniem;  
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2) Odebrania od Zamawiającego kompletu dokumentów, potrzebnych do uzyskania wizy, nie później 
niż w ciągu 1 dnia roboczego, od zgłoszenia przez Zamawiającego faktu o gotowości przekazania 
tych dokumentów;  

3) Wykonawca, po otrzymaniu kompletu dokumentów, dokona ich ostatecznej weryfikacji i nie 
później niż w ciągu 1 dnia roboczego od momentu ich otrzymania, złoży je w odpowiedniej 
ambasadzie / placówce konsularnej;  

4) Wykonawca, po złożeniu dokumentów w odpowiedniej ambasadzie / placówce konsularnej 
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie oraz potwierdzi maksymalny czas 
oczekiwania na uzyskanie wizy;  

5) Wykonawca, po otrzymaniu gotowych dokumentów wizowych, niezwłocznie powiadomi o tym 
fakcie Zamawiającego i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym – dostarczy je pod 
wskazany przez Zamawiającego adres w ciągu 1 dnia roboczego;  

6) W przypadku ambasad / placówek konsularnych, w których wymagany jest osobisty odbiór wizy, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o możliwości odbioru wizy.  

7) W razie konieczności osobistego stawiennictwa w konsulacie / ambasadzie – Wykonawca  
w porozumieniu z Zamawiającym umówi termin spotkania;  

8) Wykonawca wniesie opłatę za wydanie wizy pobieraną przez ambasadę/placówkę konsularną  
w imieniu Zamawiającego;  

9) Wykonawca wypełni wniosek oraz dokona zakupu E-wizy w przypadku wyjazdów do krajów, które 
umożliwiają zakup wiz elektronicznych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;  

10) Opłata transakcyjna za pośredniczenie w procesie uzyskania wizy zawiera w szczególności: 
skompletowanie i odbiór dokumentacji niezbędnej do uzyskania wizy, złożenia w odpowiedniej 
placówce dyplomatycznej kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania wizy, dostarczenie 
dokumentów wizowych do miejsca i w terminie wskazanym przez Zamawiającego i wszelkie inne 
koszty związane z należytym i zgodnym ze SIWZ wykonaniem przedmiotu zamówienia,  
z wyłączeniem faktycznych „opłat wizowych" pobieranych przez ambasady/konsulaty;  

11) Na fakturze za pośrednictwo wizowe wyszczególniona będzie opłata wizowa pobierana przez 
ambasady/konsulaty danych krajów oraz opłata za pośrednictwo wizowe pobierana przez 
Wykonawcę.  

 
 
3. Wymagania dodatkowe:  
 
Zamawiający ma prawo do:  
1) niewykorzystania części zakupu biletów w zależności od faktycznego zapotrzebowania 

Zamawiającego.  
2) W przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy, będzie niższe  

od wynagrodzenia maksymalnego, Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu;  
3) zwiększenia ilości rezerwacji, zakupu i dostawy biletów pod warunkiem nie przekroczenia wartości 

umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu;  
4) weryfikacji propozycji połączeń i jeżeli Zamawiający stwierdzi, że połączenia nie są 

najkorzystniejsze,  
to zażąda od Wykonawcy nowej, korzystniejszej propozycji.  

5) zmiany standardu usług przy wyborze połączenia lotniczego oraz do rezygnacji z usługi 
dostarczenia biletu.  

6) Wykonawca zapewni: 
a. obsługę pracowników Zamawiającego przez dwie niezależne dedykowane Zamawiającemu 

linie telefoniczne oraz jeden adres poczty elektronicznej:  
b. Zapewni obsługę pracowników Zamawiającego  poprzez linię telefoniczną help-desk 

działającą całodobowo, poza godzinami pracy biura, umożliwiającą w przypadku pilnej 
potrzeby kontakt Zamawiającego z Wykonawcą, w szczególności w sytuacjach na przykład 
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zmiany lub rezygnacja z biletu w przypadkach losowych, odwołanie połączeń z powodu 
warunków atmosferycznych. 

 
1. Fakturowanie: w cyklach miesięcznych – za usługi realizowane w danym miesiącu, oddzielnie za 

bilety lotnicze, oddzielnie za bilety kolejowe oraz oddzielnie za wizy, termin płatności – do 21 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

2. Zamawiający informuje, iż szacunkowa skala jego potrzeb w okresie trwania umowy, tj. do dnia  
31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:  

 

Rodzaj usługi Szacowane zapotrzebowanie 

Bilety lotnicze  

UE  30 szt.  

Poza UE  9 szt. 

Bilety kolejowe 

Krajowe  50 szt. 

Pośrednictwo wizowe  

 3 szt.  
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załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 
Zamawiający:  
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  
plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice 

 

 
 

OFERTA 
 

Wykonawca:  

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

ulica: ......................................................................... kod i miejscowość: ................................................ 

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

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany powyżej): 

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

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: .................................................................. 

nr telefonu: .................................... e-mail: …………………………….…………………………………………………………… 
 

 
Odpowiadając na publiczne zapytanie ofertowe na świadczenie usług w ramach zadania p.n.: 

„Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych na zagraniczne 
i krajowe przewozy pasażerskie wraz z pośrednictwem wizowym na potrzeby Zamawiającego” 

 
składam/y następującą ofertę: 

1. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 

 
………………………………………………PLN brutto, słownie: …………………………………….……..…………………….. 

 
 
Powyższa cena jest obliczona na potrzeby oceny i porównania ofert w oparciu o szacunkowe liczby 
dokonywanych rezerwacji (tabela poniżej).  

 
Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy według następujących cen jednostkowych:  
 
 



Zapytanie ofertowe pn.: „Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych  
na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie wraz z pośrednictwem wizowym na potrzeby Zamawiającego” 

 

10 

Nr Przedmiot 
Szacunkowa ilość 

rezerwacji/pośrednictwa 

Cena jednostkowa 
 (za 1 usługę 

rezerwacji/pośrednictwa) 
(w PLN, brutto) 

A 

Cena brutto opłaty transakcyjnej za 
wystawienie jednego 
międzynarodowego biletu lotniczego 
na połączenia w obrębie Europy  

30 

 

B 

Cena brutto opłaty transakcyjnej za 
wystawienie jednego 
międzynarodowego biletu lotniczego 
na połączenia wychodzące poza 
obręb Europy 

9 

 

C 

Cena brutto opłaty transakcyjnej za 
wystawienie jednego biletu 
kolejowego na połączenia w obrębie 
kraju  

50 

 

E 
Cena brutto opłaty za pośrednictwo 
wizowe przy wizowaniu jednego 
paszportu  

3 
 

 
2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
3. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia począwszy od daty zawarcia umowy 

do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty, na jaką zostanie zawarta umowa, w zależności 
od tego które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.  

4. Oświadczamy, że deklarowany czas przedstawienia przez nas oferty przelotów wynosi: …………….. 
godzin (Należy podać czas w pełnych godzinach. Brak określenia czasu skutkować będzie odrzuceniem 

oferty jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego).  

5. Termin związania ofertą: 30 dni. 

6. Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć poniższe części (zakres) zamówienia (należy podać 
również o ile są już wiadome dane proponowanych podwykonawców): ……………………………………. 

7. Oświadczamy, że zapewnimy obsługę pracowników Zamawiającego  poprzez linię telefoniczną 
help-desk działającą całodobowo, poza godzinami pracy biura o numerze ………………………………….., 
umożliwiającą w przypadku pilnej potrzeby kontakt Zamawiającego z Wykonawcą,  
w szczególności w sytuacjach na przykład zmiany lub rezygnacja z biletu w przypadkach losowych, 
odwołanie połączeń z powodu warunków atmosferycznych. 

8. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i niniejszej ofercie. 

9. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym w pełni akceptuje jego treść, nie wnoszę 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się 
spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w zapytaniu ofertowym. 

10. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo 
innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na 
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, 
pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez 
bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia 
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub 
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zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone 
przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

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

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy 


