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Załącznik nr 2 do OIWZ  

Formularz ofertowy 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej, którego przedmiotem jest: 
Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewn ętrznej przy zbiegu ulic 
Społeczna/Ogniskowa 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) 
  

 
 

  
 

 

 

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 OIWZ (w tym wzorze 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; 

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

                                            
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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4.5. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w OIWZ; 
4.6. akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 

 
5. CENA OFERTY 

 [Cena brutto winna zawiera ć wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwi ązku z realizacj ą zamówienia]
  
  

 

5.1. informuję(emy), że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję(emy) 
nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić  
do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT:  
(wg załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.),  
 

� Tak, (jeśli tak, prosz ę wskazać nazwę i warto ść bez kwoty podatku VAT 
towaru/usługi…………………………………………………………………………………..  

� Nie 
        * Uwaga niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie wskazanych pól    
          rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie 
          będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  
 
5.2. cena mojej (naszej) oferty wynosi: 

 
 

Cena zamówienia brutto (z VAT):.. ……..…………………….……..…………....  PLN 

5.3. KARTA OCENY KRYTERIUM – „GWARANCJA NA WYKONANE ROBO TY”  
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu na: Rozbudowa placu zabaw przy zbiegu ulic 
Społecznej/Ogniskowej w Łodzi oświadczam (oświadczamy), że: 

� Wydłużamy okres gwarancji o  24 miesi ące   

� Wydłużamy okres gwarancji o 12 miesi ęcy  

� Nie oferujemy okresu wydłużenia gwarancji  
Uwaga:  

W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat 
w kryterium: gwarancja na wykonanie roboty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia 
gwarancji i otrzyma 0 pkt. 
 

6. Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców* 
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 
przedsiębiorstwem? 

� TAK 

� NIE 
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Uwaga:  
*zaznaczyć odpowiednie.  
 
Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Przez Średnie przedsiębiorstwa 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. 
Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych 
 
7. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów): 

……………..………………………….      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 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)  
  

 
 

  
 

 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na „Rozbudowa placu zabaw oraz 
siłowni zewn ętrznej przy zbiegu ulic Społeczna/Ogniskowa w Łodzi ”, 
prowadzonego przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 
Łódź, oświadczam, że spełniam 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)  
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do OIWZ (składaj ą wszyscy Wykonawcy) 

Oświadczenie Wykonawcy  
składane na art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 styczn ia 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)  
  

 
 

  
 

 

 
   

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na „Rozbudowa placu zabaw oraz 
siłowni zewn ętrznej przy zbiegu ulic Społeczna/Ogniskowa w Łodzi ”, 
prowadzonego przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 
oświadczam, że nie podlegam 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)  
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Załącznik nr 5 do OIWZ 

Wykaz robót budowlanych  

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)  
   
   
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn „Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni 
zewnętrznej przy zbiegu ulic Społeczna/Ogniskowa w Łodzi ”, oświadczam 
(oświadczamy), że w celu oceny spełniania warunku określonego w pkt. 5.1.3. OIWZ 
wykazuję (wykazujemy) następujące roboty:  
 

Lp  

 
Nazwa, 

rodzaj i zakres (robót) 
wykonanych 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. OIWZ) 

Okres 
wykonania  

robót –  
do (d,m,r) 

Nazwa i adres podmiotu, 
na rzecz którego roboty 

zostały wykonane 

1 

robota budowlana (realizowana w 
ramach jednego kontraktu/umowy) o 
wartości nie mniejszej niż 70.000,00 
PLN brutto, polegającej na budowie lub 
przebudowie  lub doposażeniu placu 
zabaw oraz siłowni zewnętrznej. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

  

 

   
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*, na potwierdzenie czego zał ączam/my* pisemne zobowi ązanie tego/tych* 
podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobó w. 
 

* Niepotrzebne skre ślić  
 

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

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

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 

     

     

 
Oświadczam/my, że niżej wymieniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia pn.: ,,Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewn ętrznej przy zbiegu 
ulic Społeczna/Ogniskowa w Łodzi”  i posiada wymagane uprawnienia opisane w pkt 
5.1.3 OIWZ: 
  

Imię i nazwisko Zakres wykonywanych czynno ści / 
kwalifikacje zawodowe / uprawnienia 

Podstawa dysponowania 
osob ą 

 
Kierownik robót posiadający uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno 
-budowlanej 

 
dysponuj ę* 

 
będę dysponował* 

 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
 

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, na potwierdze nie, czego zał ączam/my 
zobowi ązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania do dyspozycj i swoich zasobów. 

 
Uwagi: 

1. Przez stwierdzenie „dysponuję” należ 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 „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 
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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. 

4. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) 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 kierowania robotami budowlanymi  
w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

5. 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). 

6. 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) 
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Załącznik nr 7 do OIWZ 
 

WZÓR UMOWY 

 
Wzór  umowy w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa placu zabaw oraz 
siłowni zewn ętrznej przy zbiegu ulic Społeczna/Ogniskowa w Łodzi ” stanowią 
odrębny plik w formacie pdf. 

 

 

 

 


