
Załącznik nr 1 do SIWZ
................................................................................................................... 
(pieczęć adresowa Wykonawcy/Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)
NIP**): ....................................................
REGON**):.............................................             
tel.**): .................................... fax**): ................................., adres e – mail**): ..................................

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Zamawiający:
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa,  

W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  wszczęciu  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z poźn. zm. ) na:

„Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie
dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN”

ja/my, niżej 
podpisany/i, ...................................................................................................................................................................
,

działając w imieniu i na rzecz .................................................................................................................., 

                                                   ( nazwa firmy/nazwy członków Konsorcjum )

1. składając niniejszą ofertę, zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:

„Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb 
Centrum  Astronomicznego  im.  Mikołaja  Kopernika  PAN”,  zgodnie  z  opisem 
przedmiotu zamówienia i  wzorem umowy,  za cenę ofertową, wyliczoną wg kalkulacji 
przedstawionej w załączniku 1a:

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

…...................................................................................................................................................
(słownie)

2. Oświadczam/y, że: 

zamówienie zrealizuję/emy w terminie: sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego przez okres 12 
miesięcy od dnia podpisania umowy. 

a) powierzę/ymy zamówienie podwykonawcom w części  (podać zakres)  
       ...................................................................................................................................................,
• składam/y niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum* zarządzanego przez 

…………...…………………………………..…………………………………………………….…,
                                                                           ( nazwa lidera )

• zapoznałem/liśmy się z zapisami wzoru umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru mojej/naszej 
oferty, do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

• nie partycypuję/my w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania,
• akceptuję/emy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy,
• zapoznałem/liśmy  się  z  SIWZ  i  uznaję/emy  się  za  związanego/ych  określonymi  w  niej  zasadami 

postępowania,
• uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty jej składania,
• uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,
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• informuję/my,  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 .........................(wypełnić jeżeli dotyczy).

3. Oferta, wraz z załącznikami, została złożona na …...zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ….. 
do nr …..
4.  Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:

1. dowód wniesienia wadium
2. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru,  w  celu 

wykazania  braku  podstaw do wykluczenia  w oparciu  o  art.  24 ust.1  pkt 2  ustawy  Prawo zamówień 
publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. dokument wskazujący, że Wykonawca jest członkiem International Air Transport Association (IATA).
4. ……………….
5. ………………..
6. …………………

Pouczony 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.) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia 
oferty.

................................................
           miejscowość i data                                                                                      .. …………..............................................................................

     Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach, 
upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w 

imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu
*) niepotrzebne skreślić,
**) w przypadku Konsorcjum wpisać dane dotyczące pełnomocnika ( lidera ).

2



Załącznik nr  2 do SIWZ
................................................................................             
(pieczęć adresowa Wykonawcy/
Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb 
Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN  

OŚWIADCZENIE**)

Zgodnie  z  przepisami  Ustawy z 29 stycznia  2004 r.  –  Prawo zamówień publicznych  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.), przystępując do w/w postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego,

Ja/my (imię i nazwisko) …………............................................................................................................,
reprezentując firmę (nazwa firmy)/ Konsorcjum (nazwy firm wchodzących w skład Konsorcjum)
...................................................................................................................................................................,
                                                                   ( nazwa firmy / nazwy wszystkich członków Konsorcjum ):

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/przez nas firmy oświadczam/y, że:
spełniam/y warunki określone:

a) w art. 22 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp.     ……….………………………..
                                                data i podpis osób upoważnionych

b) w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp      ……….………………………..
                                                                         data i podpis osób upoważnionych

c) w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 
                                                      …..……..……………………..

                                                                               data i podpis osób upoważnionych

c) w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
                                                      …..……..……………………..

                                                                               data i podpis osób upoważnionych

*)  niepotrzebne skreślić.
**) Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują 
wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
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Załącznik nr  3  do SIWZ
................................................................................             
(pieczęć adresowa Wykonawcy/
Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb 
Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN  

OŚWIADCZENIE**)

Zgodnie  z  przepisami  Ustawy z  29  stycznia  2004 r.  –  Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759, z poźn. zm. ), przystępując do w/w postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego,

Ja/my (imię i nazwisko) 

...................................................................................................................................................................,
reprezentując firmę (nazwa firmy)/ Konsorcjum (nazwy firm wchodzących w skład Konsorcjum)

..................................................................................................................................,
                      ( nazwa firmy/nazwa członków Konsorcjum ):

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/przez nas firmy oświadczam/y, że:

nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  
Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.).

...................................................                                                                            ….....................................................................
           Miejsce i data                                                                                              Imię, nazwisko, podpis osoby figurującej lub            
                                                                                                                                 osób  figurujących w rejestrach, upoważnio-
                                                                                                                                 nych do zaciągania zobowiązań finansowych
                                                                                                                                 w imieniu Wykonawcy lub we właściwym 
                                                                                                                                               upoważnieniu, pieczątka.

*) niepotrzebne skreślić,
**)Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje 
każdy z członków Konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
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                               Załącznik nr  4 do SIWZ

.............................................................................             
(pieczęć adresowa Wykonawcy/
Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb 
Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN  

Wykaz zrealizowanych usług:

Lp. Zleceniodawca:
Okres realizacji

(od 
dd/mm/rrrr – 

do 
dd/mm/rrrr):

Przedmiot zamówienia – tytuł
 i krótki opis zamówienia - pozwalający

na stwierdzenie, czy został spełniony
postawiony warunek z

części V (pkt 1.1.2 i pkt 2) SIWZ  

Wartość zamówienia 
brutto 

w złotych:

1.

2.

3.

- w załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wyszczególnionych w wykazie.

…................................................. …..................................................................
   /miejscowość, data/      

   podpis osoby upoważnionej
      do reprezentowania wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić.
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                               Załącznik nr 5 do SIWZ

.............................................................................             
(pieczęć adresowa Wykonawcy/
Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na 

„Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie 
dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN”

na podstawie art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) **

□ składamy listę podmiotów, wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16.02.2007 r. o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.):

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

2

3

.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej

      do reprezentowania Wykonawcy
............................., dnia ................ 2014 r.

□   informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, 

      o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp.

.........................................................
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej

      do reprezentowania Wykonawcy
............................., dnia ................ 2014 r.

*) niepotrzebne skreślić.

** należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne 
jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej
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                               Załącznik nr 6 do SIWZ

.............................................................................             
(pieczęć adresowa Wykonawcy/
Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)

Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb 
Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN  

Składając ofertę w w/w postępowaniu, oświadczamy, że odpowiedzialnymi za realizację 
zamówienia będą następujące osoby:

Imię i nazwisko Stanowisko
Doświadczenie

(staż pracy w latach)

Dodatkowe informacje
n/t podstawy 

dysponowania tymi 
osobami

Uwaga!   należy  wykazać  co  najmniej dwie  osoby  pracujące  na  stanowisku  kasjera 
lotniczego. 

…................................................. …..................................................................
   /miejscowość, data/      

   podpis osoby upoważnionej
      do reprezentowania wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić.
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	Wykaz zrealizowanych usług:

