KBF.DP.011-46/2018
Załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania – Formularz oferty (wzór)

……………
Pieczęć firmowa
FORMULARZ OFERTY

Zarejestrowana
nazwa
_________________________________________________________
Zarejestrowany
adres
(siedziba),
_________________________________

wraz

z

nr

(firma):
kodu

pocztowego:

___________________________________________________________________________
_______
Telefon: _____________________________________________________
Fax: __________________________________________________________
Adres e-mail: ____________________________________________________

I.
1. Składając ofertę w postępowaniu na „Świadczenie usług pośrednictwa w sprzedaży
usług turystycznych na zasadzie wyłączności oraz wynajem części nieruchomości w
Pawilonie Wyspiańskiego”, zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu pisemnego, wskazuję poniższe Usługi turystyczne,
które stanowić będą przedmiot świadczeń Organizatora, w tym w szczególności
pośrednictwa w ich sprzedaży:
Należy uzupełnić treść formularza oferty zgodnie z opisami poszczególnych Kategorii:
Kategoria I – świadczone usługi turystyczne oraz doświadczenie
a) Usługi turystyczne podlegające ocenie:
Należy przedstawić ofertę świadczonych usług turystycznych bezpośrednio organizowanych przez
Oferenta oraz usług, które będą świadczone za pośrednictwem firm trzecich, w sprzedaży których
Oferent pośredniczy na podstawie odrębnych umów:
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Przedmiot usługi
turystycznej

A.

Wycieczki do
Państwowego
Muzeum Auschwitz
Birkenau w
Oświęcimiu

B.

Wycieczki do Kopalni
Soli w Wieliczce Trasa
Turystyczna

C.
D.

Zwiedzanie Krakowa

Język lub języki
obce, w których
usługa turystyczna
będzie realizowana

Częstotliwość

Forma zwiedzania –
dotyczy C.

Wycieczki do:
Częstochowy
Zakopanego
Wadowic

E.

Wycieczki do: Bochni
Spływ Dunajcem
Ojcowski Park
Narodowy

b) doświadczenie w świadczeniu usług turystycznych (obejmujących usługi turystyczne realizowane
na terenie Małopolski)

Należy złożyć oświadczenie w zakresie posiadanego doświadczenia oraz udokumentować to
oświadczenie (proszę wskazać załączniki do oferty):

c) liczba obsłużonych turystów

Należy złożyć oświadczenie dotyczące liczby obsłużonych turystów oraz udokumentować to
oświadczenie (proszę wskazać załączniki do oferty):
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Kategoria II:
a) referencje kluczowych partnerów

Należy wskazać w formularzu oferty czy Oferent posiada referencje i przedłożyć je w ofercie
jako załącznik/i:

b) przystosowanie busów/autobusów do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo

Należy złożyć w formularzu oferty oświadczenie o posiadaniu przystosowanych
pojazdu/pojazdów oraz należycie udokumentować złożone oświadczenie poprzez przedłożenie
stosownych dokumentów w formie załączników do oferty:

c) przynależność do branżowych organizacji turystycznych

Należy złożyć w formularzu oferty oświadczenie o przynależności oraz należycie
udokumentować złożone oświadczenie poprzez przedłożenie stosownych dokumentów w
formie załączników do oferty:

d) oferta dla turystów polskojęzycznych
Należy przedstawić ofertę świadczonych usług turystycznych bezpośrednio organizowanych przez
Oferenta oraz usług, które będą świadczone za pośrednictwem firm trzecich, w sprzedaży których
Oferent pośredniczy na podstawie odrębnych umów:

Częstotliwość
a)

Forma zwiedzania –
dotyczy c.

Wycieczki do
Państwowego
Muzeum Auschwitz
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Birkenau w
Oświęcimiu

b)

Wycieczki do Kopalni
Soli w Wieliczce Trasa
Turystyczna

c)

Zwiedzanie Krakowa

Kategoria III – wynagrodzenie Organizatora – cena

2. Składając ofertę zobowiązuję się, że w przypadku zawarcia umowy będącej wynikiem
przedmiotowego przetargu, w zamian za świadczenia Organizatora będę wypłacał
Organizatorowi miesięczne wynagrodzenie, na które składać się będzie:
1) Kwota
………………………………………………………
zł
netto
(słownie:
………………………………………………………………………………………………………….………………..)
– tytułem stałego, podstawowego wynagrodzenia ryczałtowego za świadczenie
usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych Składającego ofertę oraz
wsparcia promocyjnego przedmiotowych usług turystycznych- (Uwaga: nie mniej
niż 25 000,00 zł netto zgodnie z pkt. 2 ust. 3 ppkt 1 Regulaminu przetargu);
2) Kwota
……………….
zł
netto,
słownie:
…………………………………………………………………………………………………………...…..
–
tytułem korzystania z Przedmiotu Najmu określonego w pkt 2 ust. 1 ppkt 10)
Regulaminu przetargu (Uwaga: nie mniej niż 9 000,00 zł netto zgodnie z pkt. 2 ust.
3 ppkt 3 Regulaminu przetargu);

3) Kwota wynagrodzenia dodatkowego uzależniona od ilości sprzedanych przez
Organizatora jednostkowych Usług turystycznych objętych umową, ustalana
każdorazowo w oparciu o wyniki sprzedażowe w danym miesiącu obowiązywania
umowy oraz poniższe wskazanie:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Liczba sprzedanych osobowycieczek w
sztukach
0-400
401-600
601-800
801-1000
1001-1200

Kwota netto dodatkowego
wynagrodzenia
0 zł
3 500 zł
5 000 zł
6 500 zł
8 000 zł
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1201-1400
1401-1600
1601-1800
1801-2000
2001-2200
2201-2400
2401-2600
2601-2800
2801-3000
3001-3200
3201-3400
3401-3600
3601-3800
3801-4000
Powyżej 4000

9 500 zł
11 000 zł
12 500 zł
14 000 zł
15 500 zł
17 000 zł
19 000 zł
21 500 zł
23 000 zł
24 500 zł
26 000 zł
27 500 zł
29 000 zł
31 500 zł
33 000 zł

3. Kwoty wynagrodzenia ustalone na podstawie pkt I.2 Formularza oferty będą
wypłacane Organizatorowi miesięcznie, w wysokości powiększonej o stawkę podatku
VAT ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Kwoty wynagrodzenia wskazane w pkt I.2 ppkt 1)-3) Formularza oferty podlegać będą
corocznej waloryzacji na podstawie oficjalnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych za okres ostatnich 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd
statystyczny.
II.
1. Składając ofertę zobowiązuję się, że w przypadku zawarcia umowy w wyniku
rozstrzygnięcia niniejszego przetargu, będę wykonywał transport osób (klientów)
konieczny do realizacji usług turystycznych za pośrednictwem środków transportu
(busy/autobusy) wyposażonych w urządzenia klimatyzacyjne.
2. Składając ofertę zobowiązuję się, że w przypadku zawarcia umowy w wyniku
rozstrzygnięcia niniejszego przetargu, udostępnię Organizatorowi elektroniczny
system sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z Usług turystycznych
wskazanych w pkt I.1 System sprzedażowy działać będzie w formie aplikacji/strony
www, umożliwiając elektroniczne przygotowanie biletu oraz jego wydruk.
3. Składając ofertę zobowiązuję się, że w przypadku zawarcia umowy w wyniku
rozstrzygnięcia niniejszego przetargu, zobowiązuję się do przeprowadzenia wśród
osób wskazanych przez Organizatora, bezpośrednio realizujących sprzedaż i promocję
usług turystycznych, szkoleń produktowych (dotyczących usług turystycznych –
wycieczek do Kopalni Soli w Wieliczce Trasa Turystyczna, Państwowego Muzeum
Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu, zwiedzania Krakowa, wycieczek do Częstochowy,
Wadowic, Zakopanego) oraz prezentacji pełnej oferty usług.
III.
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Oświadczam, iż według stanu na dzień złożenia przedmiotowej oferty posiadam/nie
posiadam* zaległych wierzytelności na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego z
jakiegokolwiek tytułu.
IV.
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami i wymaganiami dotyczącymi
przetargu na „Świadczenie usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na
zasadzie wyłączności oraz wynajem części nieruchomości w Pawilonie Wyspiańskiego”
– i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, jak również że uzyskałem wszelkie informacje
niezbędne do złożenia niniejszej oferty.
2. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do przystąpienia
do negocjacji (w zakresie wymagającym uzupełnienia) i zawarcia stosownej umowy, na
warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zgodnie z istotnymi postanowieniami
umowy określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu przetargu.
3. Oferta zawiera …………… zapisanych i ponumerowanych stron.

_________________________
Data i podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Oferenta (Składającego Ofertę)
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