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        OFERTA 

Zamawiający: 

MIASTO ŁÓDŹ  

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty na usługę wykonania 

projektów tymczasowej organizacji ruchu dla: 

1. Zadania 1.2 - Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej i w ul. Mileszki,  

2. Zadania 1.3 - Budowa kolektora deszczowego w ul. Telefonicznej, 

3. Zadania 1.4 - Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Starogardzkiej,  

4. Zadania 1.5 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(południowy brzeg Sokołówki, ul. Łagiewnicka), 

5. Zadania 1.6 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(wschodni brzeg rzeki Łódki), ul. Krakowska,  

6. Zadania 1.7 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(zachodni brzeg rzeki Łódki, ul. Konstantynowska),  

7. Zadania 1.8 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(wschodni brzeg rzeki Łódki, ul. Konstantynowska),  

8. Zadania 1.9 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(południowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka), 

9. Zadania 1.10 - Budowa zbiornika-osadnika "Strykowska" na rzece Łódce w Łodzi, 

10. Zadania 1.12 - Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, 

11. Zadania 1.13 - Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej,  

12. Zadania 1.14 - Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Sołeckiej,  

13. Zadania 1.15 - Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej/Mileszki. 

, 

 

Ja/My niżej podpisany/i: 

 

……………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 

……………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 
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Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym i załącznikach, za cenę:  

 

netto……………. PLN (słownie PLN: ……………………………….)  

VAT …………… PLN (słownie PLN: ……………………………….) 

brutto……………PLN (słownie PLN: ……………………………….) 

łącznie z podatkiem VAT zgodnie z formularzem cenowym. 

 

Oświadczenia: 

Podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania 

zamówienia. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń oraz 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania, w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

Uznajemy się za związanych zapisami oraz złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

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. 

Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym. 

 

Jako uprawniony/-nieni przedstawiciel/-e Wykonawcy oświadczam/-y, że Wykonawca biorący 

udział w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki pozwalające ubiegać się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie: 

1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

działający w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa :  

e-mail:  

Adres: 

REGON nr NIP nr 

Nr telefonu: email: 
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3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej właściwe wykonanie zamówienia. 

 

Jako uprawniony/-nieni przedstawiciel/-e Wykonawcy oświadczam/-y,  o braku powiązań 

pomiędzy Zamawiającym. 

 
 

 

……………………………………..     ………………………….  

                     miejscowość, data                                                                                            podpis i pieczątka wykonawcy 
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