Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

Miasto Białystok
UL.

SŁONIMSKA 1

15-950 BIAŁYSTOK

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY
………………………………………………………………………………………………………….…..………
Siedziba (adres) wykonawcy
…………………………………………….…………………………………………………………………………
NIP ……………………………………….…………… REGON………………….….…………………….
Adres do korespondencji ………………………………………………………..…………………………..
…………..……………………
tel. …………………..………….. fax ………………………….…… e-mail ……….…..……………………..
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ogłoszenia
o zamówieniu na:
Obsługę zagranicznych wyjazdów zlecanych przez Zamawiającego
OFERUJEMY następujące opusty oraz opłaty transakcyjne za świadczenie usługi opisanej w punkcie 1 i 2
Ogłoszenia o zamówieniu:
1)

Opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego wynosi: ………………zł brutto,

2)

Opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu kolejowego wynosi: …………………zł brutto,

3)

Opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu promowego wynosi: ……………zł brutto,

4)

Opłata transakcyjna za obsługę noclegów jednej osoby w danym hotelu wynosi: …...……zł brutto,

5)

Opłata transakcyjna za realizację formalności wizowych wynosi: …………………zł brutto,

6)

Wysokość opustu od ceny biletu lotniczego wynosi………%,

7)

Wysokość opustu od ceny biletu kolejowego wynosi………%,

8)

Wysokość opustu od ceny biletu promowego wynosi………%,

9)

Wysokość opustu od ceny zakwaterowania wynosi………%.

Każda z opłat transakcyjnych obejmuje całkowitą opłatę przysługującą Wykonawcy za pełną obsługę zlecenia
Zamawiającego, w tym: przypominanie Zamawiającemu o zbliżających się terminach wykupu, powtarzanie
czynności rezerwacji, dokonywanie zmian, dostarczenie potwierdzeń i biletów, dokonywanie wymiany,

zwrotów, koszty związane z reklamacją oraz wszelkimi działaniami interwencyjnymi, koszty związane
z dostarczaniem i przesyłaniem dokumentów.
Ceny brutto opłat transakcyjnych oraz wysokość opustów zostaną wpisane do umowy oraz pozostają
niezmienne przez okres jej obowiązywania.
1.

Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i nie wnosimy do niej zastrzeżeń .

3.

Oświadczamy, że umowę będziemy realizować w pełnym jej zakresie: od poniedziałku do piątku, co
najmniej w godzinach 8-20, a w soboty i niedziele co najmniej w godzinach 10-17.

4.

Zapewnimy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, we wszystkie dni w roku, telefoniczny dostęp
do tzw. Helpdesk w języku polskim, obsługiwanego przez osobę posiadającą dostęp do systemu
rezerwacyjnego i wystawionych biletów, umożliwiającego dokonanie rezerwacji, zakupu, zmian, anulacji
w zakresie noclegów i biletów przejazdowych (lotniczych, kolejowych, promowych) oraz umożliwiającego
osobom będącym w podróży bieżący kontakt z Wykonawcą.

5.

Udostępnimy Zamawiającemu panel rezerwacji lotów dla firm w celu dokonywania rezerwacji online
samodzielnie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Dostęp do panelu 7 dni w tygodniu przez
24 godziny na dobę. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca bezpłatnie przeszkoli (w siedzibie
Zamawiającego) upoważnionych pracowników Zamawiającego z obsługi panelu rezerwacyjnego, zasad
dokonywania rezerwacji, taryf przewoźników, itp.

6.

Projekt umowy, załączony do Ogłoszenia o zamówieniu został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.

Do oferty załączamy kopię dokumentu potwierdzającego przynależność do Międzynarodowego
Stowarzyszenia Transportu Lotniczego IATA lub dokumentu potwierdzającego posiadanie
akredytacji IATA uprawniającej do usługi w zakresie sprzedaży i obsługi międzynarodowego
transportu pasażerskiego wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.

Numer rachunku bankowego, na które zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie Wykonawcy:

9.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Prezydenta Miasta Białegostoku w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dotyczy ofert składanych przez osoby fizyczne).

10. Oświadczam, że dane osobowe zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą pozyskałem w oparciu
o przesłanki zawarte w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), a także, że jestem w stanie wykazać, że
osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, w przypadku pozyskania danych na
podstawie zgody osób.

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (oświadczenie
dotyczy sytuacji gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące).
12.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

miejscowość i data

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli
wykonawcy(-ów)

