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Nabywca: Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2,  44-200 Rybnik, NIP 642-001-07-58 

Odbiorca: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik 
 

Rybnik dn. 22.10.2019r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  

z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa biletów lotniczych z Polski do Hiszpanii  i Portugalii  i  z 
powrotem w ramach Projektu  pt. „Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli 
zawodu ZSB w Rybniku ” programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach Akcji 1: Mobilność 
edukacyjna. 
  

Bilety lotnicze (w 

dwie strony)  

 
1. termin (9 osób) 

 Wylot z Polski  
dnia 14.03.2020 r. - przylot do Hiszpanii- lotnisko Malaga (tego samego dnia) 

 Wylot z Hiszpanii-lotnisko Malaga  
 dnia 27.03.2020 r. przylot do Polski (tego samego dnia) 
 
2. termin  (1 osoba) 

 Wylot z Polski  
dnia 17.03.2020 r. - przylot do Hiszpanii- lotnisko Malaga (lot bezpośredni) 

 Wylot z Hiszpanii-lotnisko Malaga  
 dnia 21.03.2020 r. przylot do Polski (lot bezpośredni) 
 
3. termin – (1 osoba) 

 Wylot z Polski w godz. 6.00-10.00 
dnia 21.03.2020 r. przylot do  Portugalii- lotnisko Porto (tego samego dnia) 

 Wylot z Portugali-lotnisko Porto od godz. 14.00 
 dnia 25.03.2020 r. przylot do Polski ( tego samego dnia) 
 
4. termin (9 osób) 

 Wylot z Polski w godz. 6.00-10.00 
dnia 15.03.2020 r. przylot do  Portugalii- lotnisko Porto (tego samego dnia) 

 Wylot z Portugali-lotnisko Porto do godz. 17.00 
 dnia 28.03.2020 r. przylot do Polski ( tego samego dnia) 
 
5. termin (16 osób) 

 Wylot z Polski w godz. 6.00-10.00 
dnia 02.05.2020 r. przylot do  Portugalii- lotnisko Porto (tego samego dnia) 

 Wylot z Portugali-lotnisko Porto do godz. 17.00 
 dnia 15.05.2020 r. przylot do Polski ( tego samego dnia) 
 
 
 
6. Inne wymagania:  

 uczestnicy są osobami pełnoletnimi, 

 klasa ekonomiczna 

 wylot z Polski - lotnisko Kraków 

 powrót do Polski dla terminu 2,3,4,5: lotnisko Kraków; dla terminu 1: lotnisko Kraków lub Wrocław 

 tylko loty rejsowe, 
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 osoby w grupie muszą lecieć razem w obie strony  

 zamawiający dopuszcza możliwość jednej przesiadki tam i jednej przesiadki z powrotem dla terminu 1,3,4,5 

 lotnisko z którego nastąpi wylot z Polski musi być tym samym lotniskiem, na który nastąpi przylot do Polski dla 
terminu 2,3,4,5 

 lotnisko z którego nastąpi powrót do Polski musi być tym samym lotniskiem, na które nastąpił przylot z Polski 

 Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające wprost 
(ewentualne rabaty i upusty), a także koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. Opłata 
transakcyjna podana przez Wykonawcę obejmuje rzeczywisty koszt realizacji zamówienia, w szczególności: 
opłaty lotniskowe, koszt rezerwacji i wystawienia biletu, dostawę biletu w cenie brutto, zorganizowanie i 
zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i 
krajów docelowych, odprawy oraz wszelkie inne koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu 
zamówienia; 

 każdy uczestnik z terminu 1, 4,5 będzie miał 1 bagaż podręczny i 1 bagaż nadawany(rejestrowany) 

 każdy uczestnik z terminu 2, 3 będzie miał 1 bagaż podręczny 

 płatność nastąpi po dostarczeniu biletów drogą elektroniczną lub fizycznie na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę na konto podane na fakturze. 

 
 

1. Kryteria wybory  oferty: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową: 

Cena oferty   -   100 %  (1% = 1 pkt) 

Kryterium cena – należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia. 

Za zaoferowaną cenę łączną wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z 

najniższą ceną. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru: 

a. Najniższa oferowana cena 

Ilość punktów =           -------------------------------------------------- x 100 

b. Cena zaoferowana w ofercie badanej 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zebranych przez poszczególne oferty 

zostanie zsumowana. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. 

2. Ofertę należy przesłać do dnia 22.10.2018  godz. 12.00 na adres email: zsbrybnik@gmail.com , kontakt: 

tel. 32/ 42 22 796, 32/ 42 222796 ( pon.-pt. 7.30-15.30) 

 

 

 

 

 

 

mailto:zsbrybnik@gmail.com
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..........................................       Rybnik dn............... 

          pieczątka firmowa 

 

NIP............................................................. 

Regon........................................................ 

Nr telefonu................................................. 

Nr fax ....................................................... 

e-mail. ....................................................... 

 

OFERTA 

My, niżej podpisani, ………………………………………………………………………………………………… 

Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………… 

w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe 

na............................……................................................................................................................................ 

składamy niniejszą ofertę: 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

Oświadczamy że 

1.  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, 

2.  posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4. znajdujemy się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę ______________________ zł, słownie złotych: 

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

Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości: .................PLN, tj. wg stawki ........% 

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym 

Lp. NAZWA j.m. 
Ilość  

Cena jednostkowa 

netto  (zł) Wartość netto (zł) 

Wartość brutto  ( 

zł.) 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.  

      

Razem  

   

w tym …..% podatku VAT 

   

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres_______ dni. 

Ofertę składamy na _______  ponumerowanych stronach. 

Oświadczamy, że zrealizujemy dostawę będącą przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym i w załącznikach. 

Wraz z ofertą składamy następujące załączniki: 

1. ..................................................... 

…………………….., dn. ……………………..                                                …….……………………………… 

                       (podpis upoważnionej osoby) 

 

 


