
 
 

         DOA-ZP.VII.271.87.2017 
 
 
Załącznik nr 2 do OIWZ – Wzór formularza ofertowego 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej, którego przedmiotem jest 

„Zakup dostępu do generatora wniosków wraz z asystą techniczną” przedkładam(y) 

niniejszą ofertę.  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

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

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
NIP REGON 

     

     
 

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na nw. 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 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. wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) proszę zwrócić na rachunek 

bankowy numer: 

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

 

5. CENA OFERTY 
[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.] 

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

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 i 14 

do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). 

 

 Tak,(jeśli tak, proszę wskazać nazwę i wartość bez kwoty podatku VAT 
towaru/usługi…………………………………………………………… 

 Nie 
  
Uwaga: 

Niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i niewypełnienie 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 

 

 
 
 
 
 



 
 

6. KARTA OCENY KRYTERIUM „Doświadczenie – ilość obsługiwanych jednostek 
administracji publicznej” (IJ) 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanego 
w trybie przetargu na „Zakup dostępu do generatora wniosków wraz z asystą 
techniczną” na potrzeby oceny kryterium „Doświadczenie – ilość obsługiwanych 
jednostek administracji publicznej” oświadczam (oświadczamy), że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem (wykonaliśmy), a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuję (wykonujemy) usługi w modelu 
SaaS polegające na udostępnianiu oprogramowania do obsługi on-line procesu 
zlecania przez organ administracji publicznej realizacji zadań publicznych wymienione 
w wykazie poniżej3: 
 

Lp. 
Nazwa, rodzaj i zakres usług 
wykonanych/wykonywanych 

samodzielnie  

Okres wykonania/ 
wykonywania usługi –  
od (d.m.r) do (d.m.r) 

Nazwa i adres jednostki 
administracji publicznej, na 
rzecz którego usługa została 
wykonana/jest wykonywana 

1.     

2.    

 
 
Uwagi: 
1. Zamawiający zastrzega, że jednostki wykazane na potrzeby spełnienia warunku zdolności 

technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1.3 OIWZ w Wykazie usług stanowiącym 
załącznik nr 5 do OIWZ, nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty w ramach kryterium 
„Doświadczenie – ilość obsługiwanych jednostek administracji publicznej”.  

2. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie doświadczenie własne Wykonawcy. 
3. Punktacja będzie przyznana ofercie w zależności od wskazanej ilości obsługiwanych jednostek 

administracji publicznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10.4.2 OIWZ tj. za każdą 
obsługiwaną jednostkę administracji publicznej wymienioną w ww. wykazie Wykonawca otrzyma 
0,5 pkt, jednak nie więcej niż 20 pkt łącznie za wszystkie wykazane jednostki. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wykazu w karcie oceny kryterium „Doświadczenie – 
ilość obsługiwanych jednostek administracji publicznej” (pkt 6 Formularza ofertowego), wówczas 
Zamawiający uzna, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje wyłącznie pięć usług w modelu SaaS 
polegających na udostępnianiu oprogramowania do obsługi on-line procesu zlecania przez organ 
administracji publicznej realizacji zadań publicznych wykazanych w załączniku nr 5 do OIWZ, 
a jego oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. 

 
7. KARTA OCENY KRYTERIUM „Doświadczenie – liczba ofert złożonych 

w konkursach” (LO) 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu na „Zakup dostępu do generatora wniosków wraz z asystą 
techniczną” na potrzeby oceny kryterium „Doświadczenie – liczba ofert złożonych 
w konkursach” oświadczam (oświadczamy), że w konkursach ogłoszonych w 2016 
roku, przy użyciu generatora wniosków, do którego dostęp jest przedmiotem mojej 
(naszej) oferty złożono ………….. (słownie …………………………………..) ofert. 
 

                                            
3 Wykonawca rozszerza tabelę stosownie do potrzeb 



 
 

Uwaga: 
Punktacja będzie przyznana ofercie w zależności od wskazanej w karcie oceny kryterium 
„Doświadczenie – liczba ofert złożonych w  konkursach” ilości ofert złożonych 
w generatorze wniosków oferowanym przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10.4.3 
OIWZ. 
 

 
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 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 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 ustawy Pzp) 
 
 

Nazwa postępowania 

Numer postępowania 
(oznaczenie sprawy do 

której dokumenty 
zostały dołączone) 

Rodzaj oświadczeń 
lub dokumentów 
(znajdujących się 

w posiadaniu Zamawiającego)4 

 
 
 

  

 
9. Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców* 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem? 

  TAK 

   NIE 

 
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.  

 

                                            
4 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 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy Pzp. 



 
 

10. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez 
Wykonawcę(ów): 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
  

 


