
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 7 – 
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 7 
……………………. 

 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania 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, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym również ze 

projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń a warunki zostały przez nas zaakceptowane oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

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. Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej 
należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE* 

5. Oświadczam/y, że zamierzam/y / nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części 

zamówienia podwykonawcom*: 

Lp. 
Opis części zamówienia, którą wykonawca  

zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę 

Nazwa podwykonawcy 

   

   

   

 
6. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: 

Imię i Nazwisko Wzór podpisu 

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

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

7. upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów) 

 

………………………………………………………………………………………………...........................…… które dołączamy do oferty. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) .............................................................................................................................................................................  

2) ............................................................................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................................................................. 

4) ............................................................................................................................................................................. 

5) ............................................................................................................................................................................. 

6) ............................................................................................................................................................................. 

7) ............................................................................................................................................................................. 

8) ............................................................................................................................................................................. 

9) ............................................................................................................................................................................. 

 

Miejscowość, ............................................................................ dnia ............................................................................ 2018 r. 

 

 
…………………….…..…………………………………. 

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 
 



Załącznik nr 2 

Znak sprawy: PN-09-2018 

Zamawiający: 

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 
im. A. Krupkowskiego 

                             Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 

Wykonawca: 

…………………………………….…... 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 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, prowadzonego przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie 
(oznaczenie zamawiającego), 
 oświadczam, co następuje: 

 OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 



 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..….. 

* (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        

………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 



Załącznik nr 3 

Zamawiający  

 
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 
im. A. Krupkowskiego 

                            Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 

 

Wykonawca: 

…………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. .: 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, 

oświadczam, co następuje: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w   specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 6.1 SIWZ.   



 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 6.1.3, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………. 

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

………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 



Załącznik nr 5 

 
 

 

 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG 
 

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

ADRES:………………………………………………………………………….  

Dotyczy: 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. 

Lp. 
Nazwa 

zleceniodawcy 
Opis przedmiotu zamówienia 

Wartość zamówienia* 
[PLN] 

Okres 
realizacji 

(dz/m-c/rok) 

Nr dowodu 
określającego, czy 
usługi te zostały 

wykonane (lub są 
wykonywane) 

należycie 

1 2 3 4 5 6 

   Wartość usług, 
odpowiadająca 
przedmiotowi 
zamówienia: 
 
……………………… 

Okres 

realizacji: 

 

……………. 

 

   Wartość usług, 
odpowiadająca 
przedmiotowi 
zamówienia: 
……………………… 

Okres 

realizacji: 

 

……………. 

 

 

W wyżej wymienionym wykazie należy wskazać:  
2 (dwóch)  realizacji  na kwotę 80 000,00 złotych (brutto) każda, polegające na usłudze w zakresie 
rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych 
 
W przypadku wykazania przez Wykonawcę usługi ciągłej, część zamówienia już faktycznie wykonana 
musi wypełniać na dzień składania ofert wymogi określone przez zamawiającego. 
 
 

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

*Należy wpisać wyłącznie wartość odpowiadającą przedmiotowi zamówienia 

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

 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 



 
 

 

 

Pieczęć podmiotu oddającego zasoby  do dyspozycji 

 

 

 
 

 

 Załącznik nr 6 
 

 

 

 

 

Znak Sprawy:………….. 

 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia 
………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 

 

UWAGA:  

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp 

2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,  

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

d) informacji czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 

 

Z zobowiązania winna wynikać gwarancja rzeczywistego, faktycznego dostępu do 

udostępnianego zasobu, umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia publicznego.  

Ja: 

_________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, 

członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.)) 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 

_________________________________________________________________________ 

(nazwa Podmiotu) 

 

 



Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

_________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)  

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 

W trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą: ……………….. 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

c) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego będzie następujący: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

e) informuję, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu (dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia), zrealizuje usługi,  których 

wskazane powyżej zdolności dotyczą: 

________________ (TAK /NIE) 

__________________ dnia ___ ___ 2018 roku 

_______________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji 

Podmiotu) 

 
  

 


