
 

              DOA-ZP-III.271.17.2018 
 
Załącznik nr 2 do OIWZ – Wzór formularza ofertowego 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej, którego przedmiotem jest: 
„Obsługa logistyczna wizyt studyjnych za granic ą i na terenie Polski realizowanych 
w pierwszym etapie okresu aplikacyjnego Łodzi do or ganizacji wystawy EXPO 
Horticultural 2024 w Łodzi” - przedkładam(y) niniejszą ofertę. 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  NIP REGON 

     

     

 
3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY 2:  

[wszelka korespondencja prowadzona b ędzie wył ącznie na nw. adres / faks / e-
mail] 

Osoba do kontaktów  

Adres korespondencyjny  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
4. OŚWIADCZENIA  
Ja(my) ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że: 

4.1. zapoznałem(liśmy) się z Opisem Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze 
wzorem umowy) i nie wnoszę (imy) do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) 
warunki w nim zawarte; 

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią OIWZ, 
wyjaśnieniami do OIWZ oraz wprowadzonymi do niego zmianami; 

4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) 
się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

                                            
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),  

z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  



 

 

4.4. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą w terminie do wybrania innej 
oferty, albo gdy przetarg zostanie unieważniony lub zamknięty bez wybrania 
którejkolwiek z ofert; 

4.5. zobowiązuję(my) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym 
w OIWZ i we wzorze umowy; 

4.6. akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy; 

4.7. oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty 
oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione 
z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji; 

4.8. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 
podmiotowi, jako podwykonawcy , udostępniającemu swoje zasoby w celu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia 

1   

2   

 
4.9 zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia 

1   

2   

 
 

5. CENA OFERTY i KRYTERIA OCENY OFERT  
[Cena brutto winna zawiera ć wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwi ązku z realizacj ą 
zamówienia.  Wyliczenie ceny brutto musi by ć dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SIWZ] 

 

5.1. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści,  

5.2. składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
w SIWZ: 



 

 
 

5.2.1. CENA OFERTY  

Uwagi: 
• W przypadku, kiedy Wykonawca wskaże cenę o wartość 0,00 PLN (kolumna nr 4,5,6) dla w/w 

pozycji tabeli, w kryterium oceny „Cena za przykładowe rezerwacje biletów lotniczych trasy 
pozaeuropejskie”, Zamawiający uzna, że oferta jest niezgodna z treścią SIWZ i zostanie 
odrzucona. 

• Wskazane w tabeli ceny w kolumnie nr 4, 5 i 6 nie mogą wynosić 0,00 PLN. 
• Wykonawca jest zobowi ązany doł ączyć do oferty wydruki rezerwacyjne dla w/w pozycji 

tabeli.  
• W przypadku, kiedy Wykonawca nie załączy do oferty wydruków rezerwacyjnych dla w/w 

pozycji tabeli, Zamawiający przyjmie, że w danym kryterium oceny „Cena za przykładowe 
rezerwacje biletów lotniczych trasy pozaeuropejskie”, otrzyma 0 pkt.   

•  
 
 

Lp. 
TRASA  

(z kodem lotniska) 
/ HOTEL 

SPECYFIKACJA: data 
wylotu, data powrotu, max 
czas na przesiadkę, min. 
czas na przesiadkę, max 

liczba przesiadek; 
charakterystyka noclegu 

CZYNNIK CENOTWÓRCZE 
(w cenach PLN brutto)    CENA 

RAZEM   
w PLN  
(pozycje 
4+5+6) 

cena 
jednostkowa 

biletu / 
noclegu 

Prowizja do 
każdej usługi, 

zgodnie z tabelą 
powyżej 

opłata 
lotniskowa 

kol.
1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 kol.7 

Trasy pozaeuropejskie  

1 
Warszawa (WAW)- 
Melbourne (MEL)-
Warszawa (WAW) 

Wylot: 17.03.2018 r., max 1 
przesiadka, max 4h; powrót 

23.03.2018 r., max 1 
przesiadka, max 4,5 h 

    

Warto ść łączna biletów na trasach pozaeuropejsk ie w PLN brutto    
Nocleg   

1 

Cena noclegu* za 
1 dobę w 

Melbourne w 
terminie pobytu, tj. 

w dniach 
18-23.03.2018r. 

cena noclegu za 1 dobę w 
hotelu co najmniej 3* 

usytuowanym w promieniu 3 
km od centrum, w pokoju 

jednoosobowym z łazienką, 
ze śniadaniem, w cenie 
nieprzekraczającej limitu 

określonego w załączniku do 
rozporządzeni Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 

29 stycznia 2013 r. w 
sprawie  należności 

przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu 

w państwowej lub 
samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 167) 

    
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
Warto ść łączna noclegów w PLN brutto  

    

 
Wartość łączna biletów i noclegów w PLN brutto  

(Wartość łączna biletów na trasach pozaeuropejskich +  Wartość łączna noclegów w PLN brutto) 

 

* przeliczenie ceny noclegu w celu ustalenia zgodności z wysokością limitu określonego w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej  
z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 167) nastąpi w oparciu o średni kurs euro podany przez 
NBP w dniu otwarcia ofert. 



 

 
• W przypadku, kiedy Wykonawca wskaże cenę o wartość 0,00 PLN (kolumna nr 4,5) dla każdej  

z pozycji tabeli, w kryterium oceny „Cena za przykładowe rezerwacje noclegów”, Zamawiający 
uzna, że oferta jest niezgodna z treścią SIWZ i zostanie odrzucona. 

• W przypadku, kiedy Wykonawca nie załączy do oferty wydruków rezerwacyjnych dla w/w 
pozycji tabeli, Zamawiający przyjmie, że w kryterium oceny „Cena za przykładowe rezerwacje 
noclegów” otrzyma 0 pkt.   

 
INFORMUJEMY, że:  
- *wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, 
- *wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:  
_____________________________________________________________________  

nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. 
 
Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego, 
to .................................................................................................................PLN netto*.  

                               *niewłaściwe przekreślić 
**Uwaga: 
dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do 
wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• Wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od 

towarów i usług, 
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego 

przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
 
6. KARTA OCENY KRYTERIUM „Do świadczenie personelu skierowanego do 

realizacji zamówienia, tj. kasjerów lotniczych”  
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Obsługa logistyczna wizyt studyjnych za 
granicą i na terenie Polski realizowanych w pierwszym etapie okresu aplikacyjnego Łodzi 
do organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi” oświadczam (oświadczamy), 
że: 

Lp.  Nazwa Doświadczenie zawodowe  

1 kasjer nr 1 

�  posiada do 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku 
kasjera lotniczego (zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie 
przedmiotu zamówienia). 

�  posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kasjera 
lotniczego powyżej wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia, 
(tj. co najmniej 3 letniego) do 6 lat doświadczenia – przedział od 3 
do 6 lat doświadczenia 

�  posiada co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe na 
stanowisku kasjera lotniczego. 

2 kasjer nr 2 

�  posiada do 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku 
kasjera lotniczego (zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie 
przedmiotu zamówienia). 

�  posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kasjera 
lotniczego powyżej wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia, 
(tj. co najmniej 3 letniego) do 6 lat doświadczenia – przedział od 3 
do 6 lat doświadczenia 

�  posiada co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe na 
stanowisku kasjera lotniczego. 

 



 

 
 

Uwaga: 

• W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy przy nazwie „kasjer nr  1” lub „kasjer nr 2”, żadnego 
z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Doświadczenie personelu 
skierowanego do realizacji zamówienia, tj. kasjerów lotniczych” na karcie ocen zawartej w pkt 6 
Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca posiada 
osobę/osoby skierowaną/ę do realizacji zamówienia z co najmniej 3 letnim doświadczeniem 
zawodowym na stanowisku kasjera lotniczego, a w kryterium oceny „Doświadczenie personelu 
skierowanego do realizacji zamówienia, tj. kasjerów lotniczych” na karcie ocen zawartej w pkt 6 
Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzyma 0 pkt.  

 
7. KARTA OCENY KRYTERIUM „Ilo ść użytkowanych systemów GDS”  

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Obsługa logistyczna wizyt studyjnych za 
granicą i na terenie Polski realizowanych w pierwszym etapie okresu aplikacyjnego 
Łodzi do organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi” oświadczam 
(oświadczamy), że:  

� Posiadam dostęp do jednego systemu GDS o nazwie  
� ………………………… 

        (wskazać nazwę) 

� Posiadam dostęp do dwóch systemów GDS o nazwie 
� ………………………….. 

      (wskazać nazwę) 

� …………………………. 
     (wskazać nazwę) 

� Posiadam dostęp do trzech systemów GDS o nazwie 
� ………………………….. 

       (wskazać nazwę) 

� …………………………. 
       (wskazać nazwę) 

� …………………………. 
      (wskazać nazwę) 

� Posiadam dostęp do czterech lub więcej systemów GDS o nazwie 
� ………………………….. 

      (wskazać nazwę) 

� …………………………. 
     (wskazać nazwę) 

� ………………………… 
     (wskazać nazwę) 

� ………………………… 
     (wskazać nazwę) 

 
Uwaga: 

• W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat w kryterium oceny „Ilość użytkowanych systemów GDS” na karcie ocen zawartej w pkt 7 
Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca posiada co 
najmniej jeden dostęp do systemu  GDS, a w kryterium oceny „Ilość użytkowanych systemów 
GDS” na karcie ocen zawartej w pkt 7 Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzyma 0 pkt.  

• W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże nazwy systemu GDS, w kryterium oceny „Ilość 
użytkowanych systemów GDS” na karcie ocen zawartej w pkt 7 Formularza oferty (załącznik nr 2 
do SIWZ), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca posiada co najmniej jeden system GDS,  
a w kryterium oceny „Ilość użytkowanych systemów GDS” na karcie ocen zawartej w pkt 7 
Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzyma 0 pkt.  

 
 



 

 
8. Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) wskazuję 
nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 
rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 
oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 
ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 
3 Pzp. 
(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) 
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty 
przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp) 
 

Nazwa post ępowania 

Numer post ępowania 
(oznaczenie sprawy do 

której dokumenty zostały 
dołączone) 

Rodzaj o świadcze ń lub dokumentów 
(znajdujących się w posiadaniu 

zamawiającego). 3 

 
 

  

 
9. Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców* 

Czy wykonawca jest mikroprzedsi ębiorstwem b ądź małym lub średnim 
przedsi ębiorstwem?  

�  TAK 
�   NIE 

Uwaga:  
*zaznaczyć odpowiednie.  
 
Przez Mikroprzedsi ębiorstwo  rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób 
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Przez Małe przedsi ębiorstwo  rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób  
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Przez Średnie przedsi ębiorstwa  rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są 
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i 
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 
Powy ższe informacje s ą wymagane wył ącznie do celów statystycznych .  

 
10. Wykaz zał ączników i dokumentów przedstawianych w ofercie prze z 

Wykonawc ę(ów): 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
 

………………  
…………………………………….. 

Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów ) 

                                            
3 Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1126), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów przechowywanych przez 
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 



 

  
 

DOA-ZP-III.271.17.2018 
 
Załącznik nr 3 do OIWZ (składaj ą wszyscy Wykonawcy) 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówie ń publicznych 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 
2. WYKONAWCA 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  NIP REGON 

     
     

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest „Obsługa logistyczna wizyt studyjnych za granicą i na terenie Polski realizowanych  
w pierwszym etapie okresu aplikacyjnego Łodzi do organizacji wystawy EXPO 
Horticultural 2024 w Łodzi” oświadczam (oświadczamy), że spełniam/y warunki udziału  
w postępowaniu określone przez zamawiającego w OIWZ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………........................…… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Miejscowo ść / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

 

                  

 

                                                



 

                    DOA-ZP-III.271.17.2018 

Załącznik nr 4 do OIWZ (składaj ą wszyscy Wykonawcy) 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówie ń publicznych 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  NIP REGON 

     

     

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest „Obsługa logistyczna wizyt studyjnych za granicą i na terenie Polski realizowanych  
w pierwszym etapie okresu aplikacyjnego Łodzi do organizacji wystawy EXPO 
Horticultural 2024 w Łodzi”, prowadzonego przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, 
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź oświadczam (oświadczamy), że nie podlegam/y 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp.  
 

 

 
 
 
 
 

……………… 

 
 
 
 

…………………………………….. 

Miejscowo ść / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do 

podpisania 
 niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 

 
 

 

 



 

          DOA-ZP-III.271.17.2018 

Załącznik nr 5 do OIWZ 

Wykaz usług 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  NIP REGON 

     
     

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest „Obsługa logistyczna wizyt studyjnych za granicą i na terenie Polski 
realizowanych w pierwszym etapie okresu aplikacyjnego Łodzi do organizacji wystawy 
EXPO Horticultural 2024 w Łodzi”, oświadczam (oświadczamy), że na potwierdzenie 
spełniania warunku określonego w pkt. 5.1.3.1 OIWZ wykazuję (wykazujemy) 
następujące usługi:  
       
  

 
Lp  

 
Nazwa, 

rodzaj i zakres (usług) 
wykonanych/ wykonywanych 

samodzielnie lub przez podmiot 
udost ępniaj ący zdolno ść 
techniczn ą lub zawodow ą  

Warto ść 
zamówienia brutto 

w PLN 
(zgodnie z pkt. 
5.1.3.1 OIWZ) 

Okres 
wykonania/ 

wykonywania  
usług –  

do (d,m,r) 

Nazwa i adres 
podmiotu, na rzecz 

którego usługi 
zostały wykonane/  

są wykonywane 

1 

Usługa odpowiadająca przedmiotowi 
niniejszego zamówienia, (tj. usługa  
obejmująca przynajmniej usługi w 

zakresie zakupu biletów lotniczych i 
innych w tym rezerwacja, sprzedaż, 

dostawa biletów lotniczych na przewozy 
pasażerskie zagraniczne i usługi w 
zakresie zakupu i rezerwacji miejsc 

noclegowych) 

 
o wartości: 

 
…………………….. 

(wskazać co najmniej 
100 000,00 PLN) 

 

 

      
Oświadczam/y* że: 
poz.………. wykazu stanowi zdolno ść techniczn ą lub zawodow ą Wykonawcy składaj ącego ofert ę, 
poz.………. wykazu jest zdolno ścią techniczn ą lub zawodow ą oddan ą do dyspozycji przez 
inny/inne* podmiot/y*.  

* Niepotrzebne skre ślić  
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów ) 

 



 

                    DOA-ZP-III.271.17.2018 

Załącznik nr 6 do OIWZ 

Wykaz osób 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  NIP REGON 

     
     

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem 
jest „Obsługa logistyczna wizyt studyjnych za granicą i na terenie Polski realizowanych  
w pierwszym etapie okresu aplikacyjnego Łodzi do organizacji wystawy EXPO 
Horticultural 2024 w Łodzi”, prowadzonego przez Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, 
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, oświadczam(y), że niżej wymieniona(e) osoba(y) 
będzie(ą) uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z warunkiem 
określonym w pkt. 5.1.3.2 OIWZ, tj.: 

Imię i nazwisko 
Zakres 

wykonywanych 
czynności  

Doświadczenie Podstawa 
dysponowania osobą 

1 2 3 4 

 kasjer lotniczy 

Posiada …… letnie 
(wskazać ilość lat dowiedzenia) 

 doświadczenie w pracy kasjera 
lotniczego  

(wskazać co najmniej  3 letnie 
doświadczenie w pracy kasjera lotniczego) 

dysponuj ę* 
 

będę dysponował* 
 

 kasjer lotniczy 

 

Posiada …… letnie 
(wskazać ilość lat dowiedzenia) 

 doświadczenie w pracy kasjera 
lotniczego 

(wskazać co najmniej  3 letnie doświadczenie 
w pracy kasjera lotniczego) 

dysponuj ę* 
 

będę dysponował* 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

Uwaga: 
1. Przez stwierdzenie „dysponuję” należ rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę 

z osobą (np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna – np. umowa zlecenia, 
zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą). 

2. Przez stwierdzenie „będę dysponował”  należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza 
udostępnić swój potencjał kadrowy. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

       Zobowi ązanie innego podmiotu musi by ć złożone w formie oryginału. 
 

……………… …………………………………….. 
Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  



 

 

DOA-ZP-III.271.17.2018 
Załącznik nr 7 do OIWZ 

Wzór umowy  

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszczony został w odrębnym pliku na 
stronie internetowej Zamawiającego, w formacie pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             
           
 
    
                                      DOA-ZP-III.271.17.2018 
Załącznik nr 8 do OIWZ  
 

 Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dni a 18 października 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia w Urz ędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania 

zamówie ń publicznych, których warto ść szacunkowa nie przekracza wyra żonej w 
złotych równowarto ści kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzi elanych 

zamówie ń publicznych, do których ustawy Prawo zamówie ń publicznych nie 
stosuje si ę 

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. 
zamieszczone zostało w odrębnym pliku na stronie internetowej Zamawiającego,  
 
 
w formacie pdf. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

          DOA-ZP-III.271.17.2018 
Załącznik nr 9 do OIWZ  
 

 Zarządzenie Nr 7085/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dni a 16 października 2017 r. 
zmieniaj ące zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urz ędzie Miasta Łodzi 

Regulaminu udzielania zamówie ń publicznych, których warto ść szacunkowa nie 
przekracza wyra żonej w złotych równowarto ści kwoty 30 000 euro oraz 

prowadzenia Rejestru udzielanych zamówie ń publicznych, do których ustawy 
Prawo zamówie ń publicznych nie stosuje si ę 

Zarządzenie Nr 7085/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 października 2017 r. 
zamieszczone zostało w odrębnym pliku na stronie internetowej Zamawiającego,  
w formacie pdf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


