
 

ZSP2.261.6.2.2022                                                                                              Załącznik nr 1 

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

..................................……..…….………. 
Imię i nazwisko/nazwa firmy 

..................................…….…….………. 
nr telefonu/fax-u 

..................................…….…….………. 
mail 

 

O F E R T A 
do 

 

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

 

..................................…….…….………. 
nazwa zamawiającego 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zaproszenie do składania ofert z dnia 28.11.2022 r. 

dotyczące zakupu biletów lotniczych na trasie: 

Kraków/Rzeszów – Sewilla/Malaga, Sewilla/Malaga - Kraków/Rzeszów (29.01.2023 r.- 

18.02.2023 r.), 15 biletów lotniczych 

na potrzeby realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława 

Szpetnara w Krośnie projektu pt. „Ja w Europie – marzenia się spełniają” o numerze 

2022-1-PL01-KA122-VET-000078283  składamy ofertę następującej treści: 

 

a) 

 
Trasa przelotu  

Kraków/Rzeszów* – Sewilla Sewilla - Kraków/Rzeszów* 

Łączna cena netto 
  

Łączna cena brutto  

(z podatkiem VAT): 

  

Przybliżony czas trwania 

podróży 

  

*niepotrzebne skreślić 

Łącznie (wszystkie bilety): 

ŁĄCZNA CENA NETTO …………………...........................................................zł 

podatek VAT w łącznej wysokości ......%, tj. ...........................................................zł 



 

ŁĄCZNA CENA BRUTTO (z podatkiem VAT): ...................................................zł 

Słownie brutto:………………………………………….…………………………..………… 

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

 

b) 

 
Trasa przelotu  

Kraków/Rzeszów* – Malaga Malaga - Kraków/Rzeszów* 

Łączna cena netto 
  

Łączna cena brutto  

(z podatkiem VAT): 

  

Przybliżony czas trwania 

podróży 

  

*niepotrzebne skreślić 

Łącznie (wszystkie bilety): 

ŁĄCZNA CENA NETTO …………………...........................................................zł 

podatek VAT w łącznej wysokości ......%, tj. ...........................................................zł 

ŁĄCZNA CENA BRUTTO (z podatkiem VAT): ...................................................zł 

Słownie brutto:………………………………………….…………………………..………… 

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

 

UWAGA: 

- Wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT wpisują: "nie dotyczy"; 

- Wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, wpisują "zw" oraz podają 

 podstawę prawną zwolnienia z VAT; 

- Wykonawcy, którzy posiadają stawkę VAT inną niż 23%, wpisują podstawę   

prawną zastosowania innej stawki. 

Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących  

w jej skład elementów, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Cenę ofertową należy skalkulować do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

 



 

Oświadczenie Wykonawcy 

Niniejszym oświadczam, iż: 

1. Spełniam wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym; 

2. Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

3. Zapoznałem/am się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się 

w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu 

zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym; 

4. Oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

5. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego 

zapytania ofertowego oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

Oświadczam, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze indentyfikacyjnym 

NIP…………………………………. 

 

 

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

(podpis i  pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

Załączniki do oferty: 

1. Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna, 

2. Załącznik nr 3 - oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. 

 


