
 
Konin, dn. 02.10.2019 r. 

Znak: ZS413B5/3/2019/2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do 

którego zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają 

zastosowania. 

Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z 

zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do 

Hiszpanii dla projektu w programie Erasmus + , pn.: „Profesjonalne praktyki 

w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów" według poniższego opisu: 

Rodzaj usługi Zapotrzebowanie Szczegóły usługi 

1 grupa – bilety 

lotnicze (w dwie 

strony) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 grupa – bilety 

lotnicze ( w dwie 

strony) 

34 sztuki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 sztuki 

Kierunek: Hiszpania ( lotnisko - Malaga);  

- klasa ekonomiczna 

- 32 osoby (młodzież)  + 2 osoby dorosłe 

(opiekunowie) 

- wylot z lotniska w Polsce i powrót na 

lotnisko w Polsce ( najlepiej z POZ; WAW 

lub WMI ) 

- wylot 09 luty 2020 r. – przylot do kraju 

docelowego w tym samym dniu 

- powrót 29 luty 2020 r.  - przylot do 

Polski w tym samym dniu 

 

 

 

 

Kierunek: Hiszpania ( lotnisko – Malaga) 

- klasa ekonomiczna 

- 32 osoby (młodzież)  + 2 osoby dorosłe 

(opiekunowie) 

- wylot z lotniska w Polsce i powrót na 

lotnisko w Polsce ( najlepiej z POZ; WAW 

lub WMI ) 

- wylot  – 30 sierpnia 2020 r. przylot do 

kraju docelowego w tym samym dniu 

- powrót 19 września 2020 r.  - przylot do 

Polski w tym samym dniu 

 

 



 
Wymagane jest, aby oferowane propozycje połączeń uwzględniały najkorzystniejsze 

połączenia pod względem długości trasy, czasu podróży. Nie dopuszcza się połączeń z 

przesiadkami. Wykonawca zapewni bilet najtańszy na rynku na danej trasie, z 

uwzględnieniem warunków podróży określonych przez Zamawiającego; 

-cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, 

manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę; 

-każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny (od10kg) oraz rejestrowany 

(min.20 - 30kg); 

-w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający dostarczy listę uczestników z 

odpowiednimi danymi; 

-Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia biletów w terminie 5 dni od dnia 

podpisania Umowy dotyczącej zakupu i dostawy biletów lotniczych, bezpośrednio do 

siedziby Zamawiającego: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika  w Koninie – 

osobiście lub drogą pocztową; 

-płatność nastąpi po dostarczeniu biletów, w terminie 14 dni od dnia złożenia u 

Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury W WALUCIE EURO , na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

Ofertę proszę złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, który znajduje się na parterze 

budynku lub drogą pocztową na adres : 

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 

ul. Al. 1-go Maja 22, 62 – 510 Konin 
 

w zamkniętej kopercie z adnotacją –„Oferta cenowa – bilety lotnicze. Erasmus+, 

koordynator p. Beata Karczewska” do dnia 15 października 2019 r.  

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  p. Beata Karczewska, tel. 

667 266 423 – koordynator projektu 

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji 

treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie. 

Oferta musi zostać wypełniona i podpisana na formularzu ofertowym – (zał. nr 1 do 

zaproszenia). 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w 

jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert. 

 



 
Zał. 1 . Formularz ofertowy : 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

numer telefonu: ............................................................................................................... 

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

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o numerze ……………………………................ 

poniżej przedstawiam/y swoją ofertę:  

W skład zamówienia wchodzi: 

Rodzaj usługi Zapotrzebowanie Szczegóły usługi 

1 grupa – bilety 

lotnicze (w dwie 

strony) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 grupa – bilety 

lotnicze ( w dwie 

strony) 

34 sztuki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 sztuki 

Kierunek:  Hiszpania (lotnisko - 

Malaga) 

- klasa ekonomiczna 

- 32 osoby (młodzież)  + 2 osoby dorosłe 

(opiekunowie) 

- wylot z lotniska w Polsce i powrót na 

lotnisko w Polsce ( POZ; WAW lub  

WMI* ) 

- wylot –09 luty 2020 r. przylot do kraju 

docelowego w tym samym dniu 

- powrót 29 luty 2020 r. - przylot do 

Polski w tym samym dniu 

 

 

 

 

Kierunek: Hiszpania 

( lotnisko - Malaga)  

- klasa ekonomiczna 

- 32 osoby (młodzież)  + 2 osoby dorosłe 

(opiekunowie) 

- wylot z lotniska w Polsce i powrót na 

lotnisko w Polsce (POZ; WAW lub 

WMI*) 

- wylot 30 sierpnia 2020 roku przylot do 

kraju docelowego w tym samym dniu 

- powrót 19 września 2020r.  - przylot do 

Polski w tym samym dniu 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



 
 

 

Kosztorys: 

Specyfikacja Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto [€] 

Cena 

jednostkowa 

brutto [€] 

Wartość 

całkowita 

brutto [€] 

1 grupa – bilety 

lotnicze w dwie 

strony 

34 

sztuki 

   

2 grupa – bilety 

lotnicze w dwie 

strony 

34 

sztuki 

   

WARTOŚĆ 

ZAMÓWIENIA 
 

   

 

Oświadczam, że: 

1.Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 

2.Zamówienie zrealizuję w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

3.Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, nie wnosimy zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

4.Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

5.Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia 

 

 

……………………………….    ………….…………………… 
              miejscowość, data           imię, nazwisko, podpis, pieczątka ** 

 

 

** Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 


