Załącznik nr 5 do Procedury
Wykonawca:
………………………………………
……………………………………….

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Projekt Budowa Potencjału Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na Poziomie Europejskim
Zaprasza do złożenia oferty na:
Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Zakup biletów lotniczych dla 3 osób
Data
16.09.2012r.

Z
Kijów (Borispol)

do
RZESZOW PL

22.09.2012r.

RZESZOW PL

Kijów (Borispol)

16.09.2012
21.09.2012

Helsinki
Rzeszów

Rzeszów
Helsinki

sztuk
2 (2 osoby na 2
oddzielnych biletach)
2 (2 osoby na 2
oddzielnych biletach)
1 (1 osoba)
1 (1 osoba)

Termin realizacji zamówienia: do dnia 28.08.2012 .
Wymagany min. okres gwarancji: n/d .
Warunki płatności: przelew (21 dni)
Inne wymagania, dotyczące przedmiotu zamówienia:

•
•
•
•
•

całość trasy na jednym bilecie
maksymalnie jedna przesiadka w jedną stronę (czas oczekiwanie nie dłuższy niż 5 godz.),
przylot do Helsinek w dniu 21.09 do godziny 12.00

cena zawiera ubezpieczenie NW oraz bagażu
cena biletu zawiera opłatę za przewóz bagażu (min 15 kg)

Kryteria oceny oferty
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium oceny, którym jest cena
ofertowa (znaczenie przy wyborze oferty 100%)
Ofertę należy złożyć:
Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Biuro Projektu, 35-959 Rzeszów, Aleja Rejtana 16a, pok.66.
Termin złożenia oferty: 27.08.2012, godz. 12.00
e-mail: jkawalek@univ.rzeszow.pl
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Jarosław Kawałek…, nr tel. 608460648, email: … jkawalek@univ.rzeszow.pl
Sposób przygotowania oferty:
W treści oferty należy podać:

1. nazwę i adres Wykonawcy,
2. cenę brutto realizacji zamówienia,
3. termin realizacji,
4. szczegóły dotyczące połączenia (jako załącznik)
5. inne:

Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za
najkorzystniejszą,
2. Zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,
3. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie
Jarosław Kawałek
Podpis kierownika jednostki
zamawiającej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 09.08.2012
Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16 c
35 – 959 Rzeszów

FORMULARZ OFERTOWY
Dane oferenta:
Nazwa:
Adres:
Tel.
NIP

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2012 dotyczące zakupu biletów lotniczych w projekcie
„Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” oświadczam, że
zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za cenę:
Łączna cena netto: .......................................
Łączna cena brutto: .......................................
(słownie: ..................................................................................................................................................................)
do dnia 28.08.2012 r.

..........................................................
(miejscowość i data)

.......................................................
podpis

