Załącznik nr 1 do SIWZ
DRUK 1

OFERTA
(wzór formularza ofertowego)
Zamawiający:
Stołeczna Estrada
ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa
Nazwa Wykonawcy:
.............................................................
-zwany w dalszej części oferty Wykonawcą

Forma organizacyjno – prawna Wykonawcy:
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do
kontaktów z Zamawiającym imię i nazwisko
oraz tel., fax.
(do korespondencji faksowej, na podany
numer będą wysyłane wszystkie informacje
faksowe),
e-mail (do korespondencji elektronicznej, na
podany adres będą wysyłane wszystkie
informacje przesyłane drogą elektroniczną)

Siedziba Wykonawcy:
Miejscowość:
Ulica:
Kod pocztowy:
Tel:
Fax:
Nr konta bankowego
Strona www., e-mail

nr domu

nr lokalu

Posiadamy: NIP: ........................................., REGON.....................................
Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są ............................................................................
(imię i nazwisko).
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Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego
do reprezentacji Wykonawcy):
Czytelnie imię i nazwisko

Podpis

Parafa

W przypadku wyboru naszej oferty, umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:
..................................................... (imię i nazwisko).
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę biletów lotniczych dla
Stołecznej Estrady, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia opisanego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia [SIWZ] na warunkach określonych w
SIWZ i zgodnie z jej treścią oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
a) wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego netto..........................
złotych (słownie: .............................................................................................................)
stawka podatku VAT ..........%, o wartości ................................................................. zł.,
wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego brutto..............
złotych (słownie: ............................................................................................................),
b) wysokość upustu od ceny biletu lotniczego przewoźnika ...........................................%,
2. Posiadamy placówki na terenie Warszawy, realizujące sprzedaż biletów
lotniczych, których adresy przedstawiamy poniżej:
1) ..................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................
Powyższe placówki posiadają fizycznie niezależne od siebie podłączenia do Internetu.
3. Do stałej współpracy z Zamawiającym wyznaczyliśmy:
1) ..................................................................................................................................................
Nr tel.: ..............................
2) ..................................................................................................................................................
Nr tel.: ............................
4. Składając niniejszą ofertę:
1) oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) 1
……………..........................................................
/upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/

2) oświadczamy, iż jesteśmy umocowani do reprezentowania spółki/konsorcjum w wysokości
zobowiązania przedstawionego w niniejszej ofercie na podst. art. 230 ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) 2
…………….........................................................
/upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/
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3) oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne i konsorcja)
4) oświadczamy, że składając podpis lub parafę na kserokopii dokumentu dołączonego do
oferty, poświadczamy, że ten dokument jest zgodny z oryginałem,
5) akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ,
6) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o treści
zgodnej z załączonym do SIWZ projektem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,
8) oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia
oferty oraz wykonania zamówienia.
9) informujemy, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być
udostępnianie innym uczestnikom postępowania - zawarte są na stronach ................................
5. Podwykonawcom zamierzamy zlecić realizację części zamówienia obejmującą:
...........................................................................................................................................
....................... zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców
6. Oferta została złożona na ……. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr
…... do nr …..
7. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:
1) ................................................................,
2) ................................................................,

Pouczeni o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczamy, że oferta oraz załączone do
niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

…………......................................................................
Podpis i pieczęć imienna osoby/ osób upoważnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy

.

..................................., dnia ……..........….
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