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Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie 
przetargu nieograniczonego, pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 58 w Łodzi", przedkładamy niniejszą ofertę:  

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Szkoła Podstawowa nr 58  
im. Melchiora Wa ńkowicza  
ul.  Młynarska 42/46  
91- 838 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 n/w 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 ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym  
ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) 
warunki w niej zawarte; 

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 
wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
wprowadzonymi do niej 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.  
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4.4. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]3;  
4.5. nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  

w celu udzielenia niniejszego zamówienia; 
4.6. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni 

od momentu upływu terminu złożenia ofert; 
4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym we wzorze umowy, 
4.8. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze 

umowy, 
4.9. oświadczam, że wszystkie informacje podane w załączonych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 
informacji, 

4.10. zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia 
podmiotowi, jako podwykonawcy, udost ępniaj ącemu swoje zasoby  w celu 
spełnienia warunków udziału w post ępowaniu : 

 
Lp. 

Nazwa podwykonawcy 
Część zamówienia/zakres prac wykonywanych 

przez podwykonawcę 
 
1 

 
 

 

 
2 

 
 

 

 

Uwaga:  

W przypadku wykonywania cz ęści prac przez podwykonawc ę, na zasoby, którego 
powołuje si ę Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w po stępowaniu, cz ęść 
zamówienia/zakres prac winien by ć tożsamy z zobowi ązaniem do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezb ędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 
4.11. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom, na których zdolno ściach 

wykonawca nie polega  następujące części zamówienia: 
 

Lp. Część zamówienia/zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę 

1  

2  

 
4.12. Wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) proszę zwrócić na rachunek 

bankowy numer:  
…………………………………………………………………………………………… 

 

                                            
3 niepotrzebne skreślić 
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4.13. Wadium (w przypadku wniesienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) 
proszę odesłać na adres: 
 ………………………………………………………………………………………….. 

4.14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

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.  
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
w SIWZ. 

5.2 Cena mojej (naszej) oferty wynosi:  
 

 
Cena ryczałtowa oferty brutto wynosi:…………………………………… ……….PLN 
 

 
5.3 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: 

• wewnątrzwspólnotowego 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. 
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6. KARTA OCENY W KRYTERIUM – „Gwarancja i r ękojmia na wykonane roboty 
budowlane” 

 

7. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 58 w Ło dzi" - oświadczam 
(oświadczamy), że zobowiązuję się (zobowiązujemy się) do udzielenia gwarancji i 
rękojmi na wykonane roboty budowlane, na okres: 
� Wydłużam okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane do 84 

miesięcy; 
� Wydłużam okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane do 78 

miesięcy; 
� Wydłużam okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane do 72 

miesięcy; 
� Wydłużam okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane do 66 

miesięcy; 
� Nie wydłużam okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. 

      *Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

       Uwaga: 

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej 
niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Gwarancja i r ękojmia na wykonane roboty 
budowlane”, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny 5 letni (60 
miesięczny) okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru robót, a w kryterium oceny „Gwarancja i r ękojmia  na 
wykonane roboty budowlane ”, 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 
dokumentów przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp) 
 

Nazwa post ępowania Numer post ępowania 
(oznaczenie sprawy) 

Określenie o świadcze ń lub 
dokumentów 4 
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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)  
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Załącznik nr 7 do SIWZ  

Wykaz osób 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Szkoła Podstawowa nr 58  
im. Melchiora Wa ńkowicza  
ul.  Młynarska 42/46  
91- 838 Łód ź 
 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje zło żona przez: 

Lp.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
WYKONAWCY(ów)  

   

   
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst awowej nr 58 w Łodzi" , 
oświadczam (oświadczamy), że w celu oceny spełniania warunku udziału w 
postępowaniu określonego w pkt. 5.1.3.2 SIWZ wykazuję (wykazujemy) następujące 
osoby: 
 

Imię i nazwisko                                       Kwalifikacje zawodowe Podstawa dysponowania osobą 

1                                                  2 3 

……………………
………………….. 

Kierownik 
robót/budowy 

 
osoba posiadająca uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

oraz posiadająca, co najmniej 3-letnie 
doświadczenie na stanowisku kierownika 

robót/budowy 

dysponuję* 
będę dysponował* 

 

*     niepotrzebne skre ślić 
Uwaga: 
1. Przez stwierdzenie „dysponuj ę” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą 

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

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

 

Uwagi:  

1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. 
j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne 
odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do 
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projektowania kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na 

zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 

3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią 
decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.  

4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla 
osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

 
 
 
 
 

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

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


