
ieczęć  Wykonawcy) 

Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

NAZWA WYKONAWCY: ................................................................................................................ 

ADRES: ................................................................................................................................................ 

TEL./FAX/ E-MAIL ............................................................................................................................. 

NIP................................................................... REGON .....................................................................  

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego 

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest: sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży 

i  dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu 

Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

1. Cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie pojedynczego biletu 

lotniczego ...........................złotych, słownie: .........................................................................................),  

Powyższa cena zawiera właściwą stawkę podatku VAT. 

 

2. Cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie pojedynczego biletu kolejowego …………… 

złotych (słownie: ........................................................................................................) 

Powyższa cena zawiera właściwą stawkę podatku VAT. 

 

3. Suma cen brutto sześciu biletów lotniczych wyliczoną na podstawie przygotowanej przez 

oferty sprzedaży według zamówienia Zamawiającego, stanowiącego Załącznik Nr 8 – 

zestawienie cenowe, wynosi (cena brutto, łącznie z podatkiem VAT, bez kosztów 

usługi):…………………………………………………………….  

słownie: ……………………………………………………………………………złotych 

*suma cen sześciu biletów lotniczych brutto oferty służy jedynie do porównania cen złożonych 

ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

4 Suma czasów przelotów sześciu biletów lotniczych zgodnie  załącznikiem nr 8 

……………………. 

 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisani a umowy. 

Termin płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 



 

 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania oferenta 



 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

2. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji 

zamówienia w części ……………. .  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

4. oświadczam, iż upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: 

 

Imię i nazwisko Wzór podpisu 

  

1. ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 

  

2. ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 

  

 

5. Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów) 

.................................., ........................................................................................................................................................................................................., 

które dołączamy do oferty. 

6. załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

6) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

7) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

8) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

9) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

 

 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania oferenta 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


