------------------------------------------Data, miejscowość

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nazwa, adres i NIP Oferenta

OFERTA
W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.03.2018 r. nr 03/03/2018
przedstawiamy poniższą ofertę na

Rezerwację, zakup i dostarczenie biletów na zagraniczne przewozy
lotnicze na trasie KRAKÓW-SINGAPUR-KRAKÓW dla 2 osób dorosłych

1.

Rezerwację, zakup i dostarczenie biletów na zagraniczne przewozy
lotnicze na trasie WARSZAWA-SINGAPUR dla 1 osoby dorosłej.

2.

Oferta obejmuje:
Dwa bilety lotnicze z Krakowa do Singapuru w klasie ekonomicznej i przelot powrotny z
Singapuru do Krakowa (lub tożsamej).
Data odlotu z Krakowa 10.04.2018. Data wylotu z Singapuru 15.04.2018
Jeden bilet lotniczy z Warszawy do Singapuru w klasie ekonomicznej
(lub tożsamej) Data odlotu z Warszawy 11.04.2018

Bilet nr 1 na trasie Kraków - Singapur
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Bilet nr 2 na trasie Kraków - Singapur

1

Bilet nr 1 na trasie Singapur - Kraków

1

Bilet nr 2 na trasie Singapur - Kraków

1
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Cena RAZEM (CENA 1 ŁĄCZNIE + CENA 2 ŁĄCZNIE)
W tabeli CENA Razem należy wpisać podsumowanie CENA 1 ŁĄCZNIE i CENA 2
ŁĄCZNIE, jeżeli oferent składa ofertę na obie części zamówienia lub tylko kwotę z
CENA 1 ŁĄCZNIE LUB CENA 2 ŁĄCZNIE, jeżeli oferent składa ofertę tylko na jedną
część zamówienia.

Ceny muszą być podane w PLN
Oferent wypełnia jedynie pola zaznaczone na biało, pola oznaczone kolorem szarym nie
podlegają edycji.

Oświadczam, że łączna cena netto (proszę wpisać podsumowanie z pola cena razem
netto z tabeli powyżej) obejmuje opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne
przewidziane przez wykonawcę/oferenta.

Oświadczam, że między oferującym
(proszę wpisać nazwę
firmy) a Olident Sp. z o.o., Sp. k. nie zachodzą powiązania osobowe i/lub kapitałowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niniejsza oferta jest ważna do dnia
(proszę wpisać datę – wymagany
termin ważności oferty to nie krócej niż do 16.04.2018). Jednocześnie oświadczam, że
łączna cena netto nie ulegnie zmianie przez cały okres ważności oferty.

Podpis, pieczęć i data

