
Załącznik nr 3 do umowy

1 Kraj docelowy Wyjazdu

2 Miasto docelowe Wyjazdu

3 Nazwa Wydarzenia 

4 Termin Wyjazdu wliczając podróż (od - do)

5

Łączna cena brutto logistyki Wyjazdu** (tj. bilety lotnicze, usługa 

hotelowa ze śniadaniami i transferem lotniskowym zagranicą, 

ubezpieczenie, bilety wstępu na Wydarzenie - jeśli dotyczy)

6

Łączna cena netto logistyki Wyjazdu** (tj. bilety lotnicze, usługa 

hotelowa ze śniadaniami i transferem lotniskowym zagranicą, 

ubezpieczenie, bilety wstępu na  Wydarzenie - jeśli dotyczy)

7 Stawka VAT (%)

8 Termin związania Ofertą podróży (data dzienna), zgodnie z SOPZ

9
Informacje nt. sytuacji epidemiologicznej mające wpływ na 

organizację Wyjazdu

a) Miejsce wylotu (miasto, nazwa lotniska, adres)

b) Miejsce przylotu (miasto, nazwa lotniska, adres)

c) Data i godzina wylotu (rozpoczęcie Wyjazdu)

d) Data i godzina przylotu

e) Liczba osób

f) Liczba biletów

g) Liczba przesiadek

h) Nazwa przewoźnika/linii lotniczej

i) Informacja o bagażu (m.in. podręczny i rejestrowany, waga, wymiary)

j)
Dodatkowe informacje (np. długość lotu, czas oczekiwania na przesiadkę, 

warunki odprawy, klasa biletu itp.)

k) Miejsce wylotu (miasto, nazwa lotniska, adres)

l) Miejsce przylotu (miasto, nazwa lotniska, adres)

ł) Data i godzina wylotu

m) Data i godzina przylotu (dzień powrotu)

n) Liczba osób

o) Liczba biletów

p) Liczba przesiadek

r) Nazwa przewoźnika/linii lotniczej

s) Informacja o bagażu (m.in. podręczny i rejestrowany, waga, wymiary)

t)
Dodatkowe informacje (np. długość lotu, czas oczekiwania na przesiadkę, 

warunki odprawy, klasa biletu itp.)

a) Nazwa hotelu

b) Adres hotelu

c) Położenie hotelu, jeśli w Zleceniu wskazano wytyczne

d)
Okres pobytu / doby hotelowe (liczba dób, daty dzienne, godziny dla dób 

hotelowych)

e)
Kategoria hotelu (liczba gwiazdek) wraz z potwierdzeniem standardu 

hotelu, zgodnie z SOPZ

Oferta podróży nr ….........*

Aktualizacja Oferty podróży nr …....*
Oświadczam, iż w przedmiotowej Ofercie podróży wprowadzono zmiany jedynie w zakresie ………...........................

* zaznaczyć właściwe

I DANE OGÓLNE:

II USŁUGI, ZGODNIE Z SOPZ:

Zadanie nr 1: BILETY LOTNICZE

Zadanie nr 2: USŁUGA HOTELOWA ZE ŚNIADANIAMI I TRANSFEREM LOTNISKOWYM ZAGRANICĄ

** Do ceny nie jest wliczone stałe wynagrodzenie za usługę doradztwa, organizacji i obsługi 1 Wyjazdu, wskazane w umowie.

Podróż powrotna do Polski

Podróż do miasta docelowego

Hotel
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f) Liczba osób

g) Liczba pokoi

h)
Dodatkowe informacje (dot. zasad wprowadzonych w hotelu w związku z 

epidemią, dot. śniadań, przechowania bagażu)

i)
Miejsce i termin (data i godzina) transferu z lotniska/dworca kolejowego 

do hotelu

j)
Miejsce i termin (data i godzina) transferu z hotelu na lotnisko/dworzec 

kolejowy

k) Dodatkowe informacje (np. standard transferu, kontakt do kierowcy)

a) Liczba osób

b) Okres ubezpieczenia (daty dzienne od - do)

c) Nazwa ubezpieczyciela

d)
Dodatkowe informacje (np. inne elementy wymagane prawem danego 

kraju docelowego)

a) Liczba biletów

b) Nazwa Wydarzenia 

c) Adres Wydarzenia

d)
Dodatkowe informacje (np. rodzaj biletu, okres obowiązywania biletu, 

sposób rejestracji na Wydarzenie)

6

a)
Rodzaje danych osobowych niezbędnych do wykupienia usług w ramach 

zadań, zgodnie z niniejszą Ofertą podróży

o Rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty albo 

paszport)

o Numer i data ważności dokumentu tożsamości 

oKraj wydania dokumentu tożsamości

o Data urodzenia

o Inne (wskazać jakie):

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

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

data podpis Wykonawcy

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

data podpis Zamawiającego

Decyzja Zamawiającego:

Dodatkowe informacje:

Załączniki:

Oświadczam, że niniejsza Oferta podróży jest zgodna ze Zleceniem, SOPZ oraz Umową.

Brak akceptacji Oferty podróży i anulowanie Zlecenia nr ….

1) Potwierdzenie standardu hotelu, zgodnie z SOPZ

Oświadczam, że niniejsza Oferta podróży została opracowana zgodnie z zasadami celowości, rzetelności, racjonalności i 

oszczędności.

Zadanie nr 3: UBEZPIECZENIE

Dane osobowe

Zadanie nr 4: BILETY WSTĘPU NA WYDARZENIE (jeśli dotyczy)

Transfer lotniskowy zagranicą

Akceptacja Oferty podróży

Wniesienie uwag do Oferty podróży
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