„Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych krajowych
i międzynarodowych oraz ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne w okresie obowiązywania umowy”

Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKONAWCA/Y:

FORMULARZ OFERTY
pełna nazwa/firma i adres

Dane osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy/ów do porozumiewania się z Zamawiającym:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
Ew. inne dane:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie
biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych oraz ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne w okresie
obowiązywania umowy”, oznaczenie sprawy: AR-RZ-262-37/2019”, oświadczam/y, co następuje.

Część I
Informacja na temat Wykonawcy/ów

1. Niniejszą ofertę (niepotrzebne skreślić):
1) składam we własnym imieniu;
2) składamy jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przy czym upoważnienie do
reprezentowania nas w postępowaniu posiada:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Numer odpisu z właściwego rejestru (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Należę do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw (niepotrzebne skreślić):
1) tak;
2) nie.

Oznaczenie sprawy: AR-RZ-262-37/2019
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Część II
Składniki cenowe oferty

1. Cena jednostkowa za Wystawienie biletu lotniczego (bez kosztu polisy)
Brutto: ……………………………………. złotych (PLN), słownie: …………………………………………………………………………………………
Netto: ……………………………………. złotych (PLN), słownie: …………………………………………………………………………………………
Stawka podatku VAT: ……………...….. %
Kwota podatku VAT: …………………… złotych (PLN), słownie VAT: ………………………………………………………………………………
2. Cena jednostkowa polisy ubezpieczeniowej*
Brutto: ……………………………………. złotych (PLN), słownie: …………………………………………………………………………………………
Netto: ……………………………………. złotych (PLN), słownie: …………………………………………………………………………………………
Stawka podatku VAT: ……………...….. %
Kwota podatku VAT: …………………… złotych (PLN), słownie VAT: ………………………………………………………………………………
Deklarujemy niezmienność ww. cen jednostkowych przez cały okres realizacji umowy.
*dla celów obliczania ceny polisy przyjmuje się koszt polisy jednodniowej, na państwa europejskie, zgodnie
z sumami ubezpieczenia określonymi w OPZ stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.
Deklarujemy czas odpowiedzi na zapytanie, dotyczące propozycji rezerwacji biletu lotniczego: …..……… minut
(max 30 minut), (czas odpowiedzi na zapytanie dotyczące propozycji rezerwacji biletu lotniczego, stanowi
kryterium oceny ofert, określone w Rozdz. XIII ust. 9 SIWZ).
W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego czasu odpowiedzi obowiązywać będą kary umowne, o których
mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

Część III
Informacja na temat obowiązku podatkowego

Informuję, że wybór niniejszej oferty (niepotrzebne skreślić):
1. Nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
2. Będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, przy czym do jego powstania
prowadzi dostawa lub świadczenie następującego towaru lub usługi (należy podać nazwę/rodzaj):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o wartości netto …………………….. złotych (PLN).

Część IV
Oświadczenia

1.

2.
3.

Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem
informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. Uznaję się za związanego określonymi w SIWZ
postanowieniami i zasadami postępowania.
Załączone do oferty oświadczenia i dokumenty opisują aktualny stan faktyczny i prawny.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni, licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
Oznaczenie sprawy: AR-RZ-262-37/2019
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4.
5.

6.
7.

8.
9.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest bezsporny i ustaliłem ten zakres na podstawie Opisu
przedmiotu zamówienia i własnej weryfikacji zakresu rzeczowego.
Zaoferowana:
1) Cena jednostkowa, za wystawienie biletu lotniczego uwzględnia wszystkie koszty, jakie będzie
zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji przez Wykonawcę rezerwacji i sprzedaży biletów,
dostarczenia biletów do Zamawiającego, przypomnienia o zbliżających się terminach wykupu biletów,
pomocy w wyborze wariantów połączenia, koszty świadczenia serwisu polskojęzycznego, zorganizowania
i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
lokalnymi i krajów docelowych (dot. wszelkiego rodzaju opłat – m.in. lotniskowych, podatków),
prowadzenia negocjacji z liniami lotniczymi Tym samym, będzie stanowić cenę ryczałtową w rozumieniu
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze
zm.), a Wykonawca będzie ponosić skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikające z nieuwzględnienia
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
2) Cena jednostkowa polisy ubezpieczeniowej uwzględnia wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany
ponieść Zamawiający z tytułu realizacji przez Wykonawcę zawarcia umów ubezpieczenia i dostarczenia
polis ubezpieczeniowych do Zamawiającego. Tym samym, będzie stanowić cenę ryczałtową w
rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1145 ze zm.), a Wykonawca będzie ponosić skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikające z
nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdziale IV SIWZ oraz we
Wzorze Umowy.
Zawarte we Wzorze Umowy postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i w przypadku
wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w w/w załączniku do
SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Akceptuję warunki płatności wynagrodzenia określone w SIWZ.
Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.,
str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia w każdym przypadku, kiedy miało to miejsce i rodziło powołane
obowiązki informacyjne.

Część VI
Informacja na temat podwykonawców

Wykonanie wskazanych poniżej części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (należy wskazać część
i podać pełną nazwę/firmę podwykonawcy):
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Część VII
Informacje dodatkowe

1. Dla zapewnienia współpracy z Zamawiającym wskazuję …………………………………………………………………… jako
osobę upoważnioną do pełnienia nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami zawiera ………… ponumerowanych stron.
3. Załączniki do niniejszej oferty:
Oznaczenie sprawy: AR-RZ-262-37/2019
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1) ……………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………
3)

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Oznaczenie sprawy: AR-RZ-262-37/2019
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