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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 odtworzenia nawierzchni dla: 

a) Zadania 1.3 - Budowa kolektora deszczowego w ul. Telefonicznej (odtworzenie nawierzchni 

dotyczy odcinka od ul. Weselnej do ul. Krokusowej), 

b) Zadania 1.4 - Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Starogardzkiej,  

c) Zadania 1.5 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(południowy brzeg Sokołówki, ul. Łagiewnicka), 

d) Zadania 1.6 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni 

brzeg rzeki Łódki, ul. Krakowska),  

e) Zadania 1.7 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (zachodni 

brzeg rzeki Łódki, ul. Konstantynowska),  

f) Zadania 1.8 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni 

brzeg rzeki Łódki, ul. Konstantynowska),  

g) Zadania 1.9 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(południowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka), 

h) Zadania 1.13 - Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej. 

, 

 

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: 

 

mailto:komunalny@uml.lodz.pl
http://www.bip.uml.lodz.pl/


 

Urząd Miasta Łodzi  
Departament Pracy, Edukacji i Kultury  
Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175  tel.: +48 638 49 12 
         90-447 Łódź tel. fax.: +48 638 49 09 e-mail: komunalny@uml.lodz.pl 
 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie 
Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i 
cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie 
www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi. 

3 

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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