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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.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabudowy  
i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej pomiędzy ulicami Pankiewicza  
a Źródłową w Łodzi na potrzeby WTBS”, przedkładamy niniejszą ofertę  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Łódź / Urząd Miasta Łodzi 
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:  

L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

NIP REGON 

     

     

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail] 

Osoba do kontaktów  
Adres 
korespondencyjny 

 

Nr telefonu  
Nr faksu   
Adres e-mail  
 

4. OŚWIADCZENIA  
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(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; 
 

4.4. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

                                            
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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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 60 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, udostępniającemu swoje zasoby w celu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 
Lp. 

Nazwa podwykonawcy 
Część zamówienia/zakres prac wykonywanych 

przez podwykonawcę 
 
1 

 
 

 

 
2 

 
 

 

 

Uwaga: 

W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego 
powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część 
zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 
4.11. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom, na których zdolnościach 

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:  
…………………………………………………………………………………………… 

 
4.13. Wadium (w przypadku wniesienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) 

proszę odesłać na adres: 
            ………………………………………………………………………………………….. 

                                            
3 niepotrzebne skreślić 
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14.4 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 KARTY OCENY OFERT 
 

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. 
Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SIWZ] 
 

5.1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
w SIWZ i gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: 
SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści. 

 

5.2. Cena mojej (naszej) oferty na wykonanie zamówienia: 
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       1 2 3 4 5 

1 Dokumentacja 
max 45-50%  

(projekty budowlane) 
max 45-50% 

(projekty wykonawcze) 
max 5-10% 

(nadzór autorski) 
Łącznie cena (brutto) 

(kol. 2+3+4) 

1.1. 
Projekty 
kubaturowe 
Łącznie 

Zadanie 1 Etapy I-III Zadanie 5 Etapy I-III Zadanie 6 Etapy I-III 
  

cena brutto: …………………….PLN cena brutto: ………………..….PLN cena brutto: …………..….PLN   

1.1.1 Etap I 

Zadanie 1 Etap I Zadanie 5 Etap I Zadanie 6 Etap I   

cena brutto: ……………………PLN cena brutto: …………………...PLN cena brutto: ………….…..PLN   

1.1.2 Etap II 

Zadanie 1 Etap II Zadanie 5 Etap II Zadanie 6 Etap II   

cena brutto: ……………………PLN cena brutto:……………….....PLN cena brutto: ……………..PLN   

1.1.3 Etap III 

Zadanie 1 Etap III Zadanie 5 Etap III Zadanie 6 Etap III   

cena brutto: ……………………PLN Cena brutto:………………..….PLN cena brutto: …………..….PLN   

1.2 Projekt drogowy  

Zadanie 2 Zadanie 5 Zadanie 6   

cena brutto: ……………………PLN cena brutto:……..………....…PLN cena brutto:………………PLN   

1.3 Projekt rozbiórek  

Zadanie 3 Zadanie 5 Zadanie 6   

cena brutto:…………………….PLN cena brutto:………...............…PLN cena brutto:………………PLN   

1.4 Projekt odbudowy 

Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6   

cena brutto: ……………………PLN cena brutto:………..................PLN cena brutto:………………PLN   

 RAZEM CENA 
BRUTTO 

  
 

   Zamówienie podstawowe  
 

  

 Prawo opcji 
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Uwaga:   

1. Obowiązuje wymóg nie przekraczania dopuszczalnego poziomu wynagrodzenia należnego za 
wykonanie danego elementu scalonego w granicach podanych w tabeli elementów scalonych. 
W przypadku niedotrzymania wysokości udziału procentowego określonego w wierszu 1   
w kolumnach 2-4 oferta wykonawcy zostanie odrzucona. 
2. Rzeczywisty udział procentowy kosztu realizacji danego elementu scalonego wskazanego w 
kolumnie 1 wylicza się w odniesieniu do łącznej ceny wskazanej w kolumnie 5 dla 
poszczególnego elementu scalonego. 

 
 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. 
 

 

6. KARTA OCENY W KRYTERIUM : Doświadczenie architekta i/lub konstruktora w 

projektach budowlanych „budynków mieszkaniowych wielorodzinnych” (D) 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej 
dla zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej pomiędzy ulicami 
Pankiewicza a Źródłową w Łodzi na potrzeby WTBS”, oświadczam 
(oświadczamy), że osoby skierowane do realizacji zamówienia na stanowisku: 

• Projektant z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń– który będzie wskazany w Wykazie osób stanowiącym Załącznik 
nr 6 do SIWZ, tj. ………………………………… (imię i nazwisko), posiada min 3-
letnie doświadczenie w projektowaniu w ww. specjalności. 

• Projektant z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń– który będzie wskazany w Wykazie osób 
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, tj. ………………………………… (imię i 
nazwisko), posiada min 3-letnie doświadczenie w projektowaniu w ww. 
specjalności. 
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są autorami wykazanych poniżej, projektów budowlanych „budynków  
mieszkaniowych wielorodzinnych”:  

 

L.p. 

Nazwa i data wykonanego 
projektu budowlanego 

budynków mieszkaniowych 
wielorodzinnych”: 

 

Nazwa i adres podmiotu na 
rzecz którego projekt był 

wykonany 

Imię i nazwisko wykonawcy 
projektu. 

 

1 
  

 

2 
  

 

3 
  

 

4 
  

 

5 
  

 

6 
  

 

Uwaga: 

1) Punktacja będzie przyznana Wykonawcy w zależności od ilości wykonanych projektów, przez 
osobę/y skierowaną/e do realizacji zamówienia i osoby te będą wykazane w załączniku nr 6 do 
SIWZ ( wzór wykazu osób).  

2) W przypadku, kiedy Wykonawca wykaże mniej niż 3 projekty lub nie WYKAŻE żadnego projektu 
budowlanego dla „budynków mieszkaniowych wielorodzinnych” w tabeli kryterium oceny formularza 
ofertowego Wykonawca w tym kryterium, otrzyma 0 pkt.  

3) W przypadku kiedy Wykonawca wskaże w kryterium Doświadczenie architekta i/lub konstruktora 
w projektach budowlanych „budynków mieszkaniowych wielorodzinnych” inne osoby niż 
wykazane w załączniku nr 6 do SIWZ do realizacji zamówienia ( wzór wykazu osób) w tym kryterium, 
otrzyma 0 pkt. 
 

6.1 KARTA OCENY W KRYTERIUM: ,,Doświadczenie projektanta w branży 

drogowej w projektach budowlanych dla drogi, co najmniej klasy Z, wraz z 

zagospodarowaniem terenu” (Z) 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. 
Spornej pomiędzy ulicami Pankiewicza a Źródłową w Łodzi na potrzeby 
WTBS”, oświadczam (oświadczamy), że osoby skierowane do realizacji 
zamówienia na stanowisku: 

• Projektant z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 
drogowej bez ograniczeń– który będzie wskazany w Wykazie osób 
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, tj. ………………………………… (imię i 
nazwisko), posiada min 3-letnie doświadczenie w projektowaniu w ww. 
specjalności 

  jest autorem wykazanych poniżej projektów budowlanych dla drogi, co   
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najmniej  klasy Z, wraz z zagospodarowaniem terenu 
 

L.p. 

Nazwa i data 
wykonanego projektu 

budowlanego dla drogi, 
co najmniej klasy Z, wraz  

z zagospodarowaniem 
terenu 

 

Nazwa i adres podmiotu na 
rzecz którego projekt był 

wykonany 

Imię i nazwisko wykonawcy 
projektu. 

 

1 
  

 

2 
  

 

3 
  

 

4 
  

 

Uwaga: 

1)  Punktacja będzie przyznana Wykonawcy w zależności od ilości wykonanych projektów, przez 
osobę/y skierowaną/e do realizacji zamówienia i osoby te będą wykazane w załączniku nr 6 do SIWZ 
 ( wzór wykazu osób).  
2) W przypadku, kiedy Wykonawca wykaże mniej niż 2 projekty lub nie WYKAŻE żadnego projektu 

budowlanego dla drogi, co   najmniej  klasy Z, wraz z zagospodarowaniem terenu” w tabeli kryterium 
oceny formularza ofertowego Wykonawca w tym kryterium, otrzyma 0 pkt.  

3) W przypadku kiedy Wykonawca wskaże w kryterium ,,Doświadczenie projektanta w branży 
drogowej w projektach budowlanych dla drogi, co najmniej klasy Z, wraz z 
zagospodarowaniem terenu”, inne osoby niż w wykazane w załączniku nr 6 do SIWZ do realizacji 
zamówienia ( wzór wykazu osób) w tym kryterium, otrzyma 0 pkt. 

 

7. 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 postępowania Numer postępowania 

(oznaczenie sprawy) 
Określenie oświadczeń lub dokumentów4 

 
 
 

  

                                            
 



 
DOA-ZP-III.271.57.2018 

 
 
 
Urząd Miasta Łodzi  
Departament Obsługi 
i Administracji  
Wydział Zamówień ul. Ks. Skorupki 21           tel.: +48 42 638 48 88  e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Publicznych   90-532 Łódź           fax.: +48 42 638 48 77  http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ 

4 

 

 
8. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez 

Wykonawcę(ów): 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
iniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
  



 

DOA-ZP-III.271.57.2018 

 
 
 
Urząd Miasta Łodzi  
Departament Obsługi 
i Administracji  
Wydział Zamówień ul. Ks. Skorupki 21           tel.: +48 42 638 48 88  e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Publicznych   90-532 Łódź           fax.: +48 42 638 48 77  http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ 

5 

 

 


