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Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Łódź 
ul. Piotrkowska 104 
90 – 926 Łódź  
 
Wydział Gospodarki Komunalnej  
Urzędu Miasta Łodzi 
ul. Piotrkowska 175 
90-447 Łódź 

 

 

FORMULARZ   OFERTOWY 

 

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa) 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: .......................................................................................  
Siedziba: ............................. .........................................................................................  
Adres do korespondencji .............................................................................................. 
Telefon:……...............................................  
Adres poczty elektronicznej: ......................................................................................... 

 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o nr DEP-GK-I.271.4.1.2020, w imieniu wymienionego powyżej 

Wykonawcy przedkładamy niniejszą ofertę na realizację usługi polegającej na doradztwie i wsparciu 

w organizacji Łódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej 2021 (ŁGZ 2021) oraz opracowaniu 

dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej dla członków grupy zakupowej. 

1. CENA OFERTY 
 [Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją 
zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z treścią pkt. V Zapytania] 
 
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu 

ofertowym. 

Cena mojej (naszej) oferty, zgodnie z poniższą Tabelą wynosi: 

wartość netto [PLN] VAT (23%) [PLN] cena brutto [PLN] 
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2. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 
Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się do skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
podanego przez Zamawiającego w punkcie III Zapytania ofertowego w następujący sposób:: 

�      skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 28 dni, tj. do dn.: 03.08.2020 r. 

�      skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 14 dni, tj. do dn.: 17.08.2020 r. 
 
Uwaga: 
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w ww. 
kryterium oceny ofert, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje skrócenia terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia i oferuje termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z punktem III 
zapytania tj. w terminie do dnia 31.08.2020 r. i w tym kryterium otrzyma 0 pkt.   
 
Oświadczenia: 
Podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia. 
Zapoznaliśmy się z informacjmi zawartymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń oraz 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 
Uznajemy się za związanych zapisami oraz złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
Jako uprawniony/-nieni przedstawiciel/-e Wykonawcy oświadczam/-y, o braku powiązań pomiędzy 
Zamawiającym polegających w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 
miejscowość i data podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy 

 

 


