
Załącznik Nr 7  

 

Ceny 6 biletów lotniczych według zamówienia Zamawiającego:  

* cena musi obejmować koszty związane z realizacją zamówienia: opłaty, podatki, prowizje, 

cła, bez kosztów dostarczenia biletów do siedziby Zamawiającego oraz kosztu wystawienia 

biletu  

* oferta cenowa sprzedaży na niżej wyszczególnione trasy musi uwzględniać klasę 

ekonomiczną  

* do kalkulacji cenowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć wydruk rezerwacji biletu 

lotniczego w formie potwierdzenia z elektronicznego systemu rezerwacji, 

Wykonawca winien dokonać rezerwacji nie wcześniej niż w dniu, w którym zostało 

upublicznione ogłoszenie o zamówieniu. Oferty zawierające rezerwacje z dni 

wcześniejszych będą odrzucane z art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy – ich treść nie będzie 

odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

POŁĄCZENIA   

1. Kraków  – Bruksela (BRU) – Kraków  

Wylot 12.09.2017 r.  

Czas podróży……………………………….  

Powrót 14.09.2017 r.  

Czas podróży ………………………………  

Cena biletu lotniczego …………… zł (cena brutto z podatkiem VAT, bez kosztów usługi)  

 

2. Kraków  – Chicago (O`Hare Intl) (ORD) – Kraków  

Wylot 19.09.2017 r.  

Czas podróży……………………………….  

Powrót 28.09.2017 r.  

Czas podróży ………………………………  

Cena biletu lotniczego …………… zł (cena brutto z podatkiem VAT, bez kosztów usługi) 

 

3. Kraków – Salt Lake City (SLC) – Kraków  

Wylot 22.09.2017 r.  

Czas podróży……………………………….  

Powrót 14.10.2017 r.  

Czas podróży ………………………………  

Cena biletu lotniczego …………… zł (cena brutto z podatkiem VAT, bez kosztów usługi)  

 

4. Kraków – Hawana (HAV) – Kraków  

Wylot 15.09.2017 r.  

Czas podróży……………………………….  

Powrót 22.09.2017 r.  

Czas podróży ………………………………  

Cena biletu lotniczego …………… zł (cena brutto z podatkiem VAT, bez kosztów usługi)  

 

 

 



5. Kraków – Saint George (SGU) – Kraków  

Wylot 19.09.2017 r.  

Czas podróży……………………………….  

Powrót 10.10.2017 r.  

Czas podróży ………………………………  

Cena biletu lotniczego …………… zł (cena brutto z podatkiem VAT, bez kosztów usługi)  

 

6. Kraków  – Los Angeles (LAX) – Kraków  

Wylot 14.09.2017 r.  

Czas podróży……………………………….  

Powrót 21.09.2017 r.  

Czas podróży ………………………………  

Cena biletu lotniczego …………… zł (cena brutto z podatkiem VAT, bez kosztów usługi)  

 

 

 

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

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy) 


