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REGON: 510207605 

Warunki płatności 

Przelewem w terminie 14 dni od 

daty otrzymania towaru oraz 

faktury VAT 

Konto w banku 

NBP O/0 Olsztyn 

97101013970065942230000000 

Zapytanie ofertowe 

 z dnia 28.04.2022 r. 

Upoważniamy 

Waszą firmę do wystawiania faktur VAT bez składania podpisu osoby z naszej strony 

uprawnionej ( upoważnionej) 

Nasz numer identyfikacji podatkowej NIP: 742 -000-73-89, który prosimy umieścić na fakturze 

L. p. 
Wyszczególnienie i opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość 

Cena 

jedn. 

brutto (zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

 Bilety lotnicze uwzględniające przewóz osób oraz 

dla każdej osoby bagażu podręcznego i bagażu 

rejestrowanego  

(bagaż podręczny – 1 szt.; bagaż rejestrowany - 1 szt. 

około 20 kg)  

zgodnie z poniższą szczegółowością:   

 

X 

 

X 

 

 

 

X 
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1. dzień 17.05.2022 r.  

Miejsce wylotu: Madryt (Hiszpania) (preferowana 

godzina około 15:30) 

Miejsce docelowe: Warszawa – Okęcie (Polska)  

 

dzień 20.05.2022 r.  

Miejsce wylotu: Warszawa - Okęcie (preferowana 

godzina około 10:40) 

Miejsce docelowe: Madryt (Hiszpania) 

 

szt. 1 

  

2. dzień 17.05.2022 r.  

Miejsce wylotu: Stockholm (Szwecja) – preferowane 

lotnisko: ARLANDA AIRPORT 

Miejsce docelowe: Warszawa – Okęcie (Polska):  

 

dzień 20.05.2022 r.  

Miejsce wylotu: Warszawa - Okęcie  

Miejsce docelowe: Stockholm (Szwecja)  

preferowane lotnisko: ARLANDA AIRPORT 

 

szt. 1 

  

3. dzień 17.05.2022 r.  

Miejsce wylotu: Bruksela (Belgia) – (preferowana 

godzina około 07:40)  

Miejsce docelowe: Warszawa – Okęcie (Polska):  

 

dzień 20.05.2022 r.  

Miejsce wylotu: Warszawa - Okęcie  

Miejsce docelowe: Bruksela (Belgia)  

(preferowana godzina około 07:20) 

szt. 2 
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WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1) W przypadku zainteresowania Naszym zapytaniem ofertowym proszę o uzupełnienie formularza 

ofertowego oraz przesłanie skanu podpisanego dokumentu do dnia 05 maja 2022 r. na adres  

e-mailowy: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl. 

2) Termin realizacji po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej: nie później niż do 12 maja 

2022 r.  

3) Termin związania ofertą – 14 dni.  

4) Kryterium oceny ofert – 100% cena ofertowa (brutto). 

5) Dane kontaktowe osoby ze strony Zamawiającego:  

Piotr Szczygieł,  

tel. (89) 750 36 24  

e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl. 

6) Dane kontaktowe osoby ze strony Oferenta: 

Imię i nazwisko: ............................................................ 

Tel.: ............................................................ 

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

7) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bilety drogą elektroniczną na adres e-mail: 

piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl. 

8) Zamawiający zapłaci za bilety przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania biletów  

i faktury VAT. 

9) Dane do faktury: 

Warmińsko- Mazurski Oddział Straży Granicznej  

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

NIP: 742-000-73-89 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie bez podania 

przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert) oraz odrzucenia ofert niekompletnych. 

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilościowej biletów (ilość biletów wskazana  

w kolumnie ilość jest ilością maksymalną, którą Zamawiający zamierza zakupić). 

12) Z warunkami zapytania ofertowego zapoznałem się i je akceptuję.  

 

 

 

 

 

4. dzień 17.05.2022 r.  

Miejsce wylotu: Helsinki (Finlandia)  

Miejsce docelowe: Warszawa – Okęcie (Polska):  

 

dzień 20.05.2022 r.  

Miejsce wylotu: Warszawa - Okęcie  

Miejsce docelowe: Helsinki (Finlandia) 

 

szt. 1 

  

 Godziny wylotu / przylotu należy traktować jako 

godziny pożądane przez Zamawiającego z uwagi  

na konieczność koordynacji przewozu pasażerów  

z lotniska / na lotnisko do miejsca / z miejsca 

docelowego. Zamawiający zobowiązuje się 

dostarczyć dane dotyczące pasażerów niezbędne do 

wystawienia biletów niezwłocznie po rozstrzygnięciu 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

X X 
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RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY   
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13) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oferenta znajduje się na stronie Warmińsko-

Mazurskiego Oddziały Straży Granicznej pod adresem:  

https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html 

14) Informacje dodatkowe – uzupełniające do Oferty ze strony Oferenta: 
…………………………………………………………………………………………….…...........................................… 
 

 

  Zapoznałem się i akceptuję warunki  

             zapytania ofertowego /  

 Potwierdzam otrzymanie dokumentu  

                              
 

 

 
 

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

                Data, podpis i pieczęć Oferenta (Wykonawcy)                              Data, podpis i pieczęć Zamawiającego 

 

 

 


