
OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA SPRZEDAŻ USŁUG 

POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZACJI PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ I ZAKWATEROWANIU UCZESTNIKÓW 

TARGÓW LUXE PACK MONAKO 2017 

 

Data ……………………………. 

Do: POLITECH Spółka  z o.o. 

86-031 Osielsko, ul. Jana Pawła II 79       

 

Ofertę składa: 

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

(nazwa i adres Zleceniobiorcy) 

 

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

1. My niżej podpisani składamy ofertę na sprzedaż usługi polegającej na organizacji podróży 

służbowej i zakwaterowaniu uczestników targów Luxe Pack Monako 2017 zgodnie z 

warunkami  zawartymi w zapytaniu ofertowym: 

A. Cena ofertowa: 

Lp. Usługa Cena 

jednostkowa 

netto 

Ilość Wartość 

netto 

Stawka 

VAT (%) 

Wartość 

brutto 

1 Bilety lotnicze      

2 Usługa hotelowa      

       

Całkowita wartość zamówienia    

Całkowita wartość zamówienia słownie:  

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

B. Całkowity czas podróży Polska – Francja – Polska 

Lp. Wyszczególnienie Lotnisko wylotu 

w Polsce – 

lotnisko przylotu 

Nicea / Francja 

Lotnisko wylotu 

Nicea / Francja – 

lotnisko przylotu 

w Polsce 

Łączny czas 

podróży Polska – 

Francja - Polska 

1. Całkowity czas podróży od 

wylotu do przylotu w 

minutach 

   

Kryterium będzie obliczone zgodnie z punktem III Zapytania Ofertowego. 

 

C. Odległość miejsca zakwaterowania od targów 

Lp. Wyszczególnienie Odległość w km 

1. Odległość miejsca zakwaterowania od targów   

Kryterium będzie obliczone zgodnie z punktem III Zapytania Ofertowego. 
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2. Specyfikacja do oferty: Oferta obejmuje pełen zakres usługi wyspecyfikowany w pkt. I 

Zapytania ofertowego. 

 

3. Warunki i termin płatności za usługę: Zgodne z pkt. VII.4. Zapytania ofertowego 

4. Warunki dostawy: bilety oraz rezerwacje zostaną przesłane w formie elektronicznej 

bezpośrednio z systemów rezerwacyjnych na adres: joanna.dzidek@politech.pl, 

katarzynan@politech.pl lub w formie drukowanej na adres siedziby Zamawiającego. Termin 

przesłania dokumentów 19.08.2016. 

5. Termin związania ofertą wynosi 3 dni robocze od daty wyznaczonej jako termin składania 

oferty.  

6. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania. 

7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. II Zapytania 

ofertowego. 

8. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

Miejscowość i data: ……………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zleceniobiorcy……………………….. 

 

 

 

 

(pieczęć Zleceniobiorcy) 

 

 

Do niniejszej oferty załączono: 

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

2. Dokument poświadczający należyte wykonanie min. jednej usługi określonej w punkcie IIa. 

Zapytania ofertowego (np. referencje, print screen ze strony internetowej). 

 

 


