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Załącznik nr 2 do SWZ          

Formularz ofertowy 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – 
Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i rozbiórkami na Pasażu Schillera w Łodzi 
przedkładam/-y niniejszą ofertę: 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich  
ul. Piotrkowska 175, 90- 447 Łódź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
NIP 

    

    

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:  
[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / e-mail / ePUAP] 

Osoba do kontaktów  

Adres korespondencyjny  

Nr telefonu  

Adres skrzynki ePUAP  

Adres e-mail*  

3.1. Osoba uprawniona do składania postąpień w toku aukcji, zgodnie 
z zapisami pkt 31 SWZ:  

Osoba do kontaktów  

Nr telefonu  

*Uwaga: Podany w pkt 3 adres e – mail jest również przewidziany do aukcji 
elektronicznej  

 

                                                 
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. OŚWIADCZENIA  

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

4.1. zapoznałem(liśmy) się z SWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę(wnosimy) do 
niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte; 

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, 
wyjaśnieniami do SWZ oraz wprowadzonymi do niej 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. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu], / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]3; 

4.5. nie uczestniczę (ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia; 

4.6. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą w terminie określonym w SWZ; 

4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w SWZ i we wzorze 
umowy; 

4.8. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy; 

4.9. 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. 

4.10. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi, 
jako podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu: 

Lp. Nazwa podwykonawcy Część zamówienia/zakres prac 

wykonywanych przez podwykonawcę 

1   

2   

Uwaga: 

W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego 
powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy ze zobowiązaniem do oddania 
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

 

                                                 
3
 niepotrzebne skreślić 
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4.11. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom, na których zdolnościach 
Wykonawca nie polega, następujące części zamówienia: 

Lp. Nazwa podwykonawcy Część zamówienia/zakres prac 

wykonywanych przez podwykonawcę 

1 
  

2 
  

4.12. Wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) proszę zwrócić na rachunek 

bankowy numer: ………………………………………………………………… 

4.13. 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. 

4.14. Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy wybór przedmiotowej oferty*  

 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie: 

………………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego 
o wartości …………………. PLN bez kwoty podatku VAT (należy wskazać wartość 
tego towaru lub usługi bez kwoty podatku od towarów i usług). 

*) zaznaczyć właściwe 

5. CENA OFERTY: 

5.1 Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie 
w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 17 SWZ i opisem przedmiotu zamówienia. 

5.2 składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w SWZ i gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: 
SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz zmiany jej treści. 

5.3 cena mojej (naszej) oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją 
zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 17 SWZ] 
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Cena ryczałtowa oferty brutto …………………………………………….PLN brutto 

  
należy przepisać wartość pozycji 

Razem (suma pozycji 1, 2 kol. 4) Tabeli elementów scalonych 
– Załącznik nr 2a SWZ 

 

Do oferty załączam podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym Tabelę 
elementów scalonych, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 a do SWZ. Nie 
dołączenie do oferty Tabeli elementów scalonych lub nie podpisanie jej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

6. KARTA OCENY W KRYTERIUM – „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty 
budowlane” 

 Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres 

gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane będzie dłuższy niż 

minimalne 60 miesięcy. 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi 

– Projekt 5 – Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną i rozbiórkami na Pasażu Schillera 

w Łodzi, oświadczam (oświadczamy), że w przypadku  ww. kryterium: 

 Deklaruję(emy) wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 
ponad wymagany przez Zamawiającego okres o 12 miesięcy  

 Deklaruję(emy) wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 
ponad wymagany przez Zamawiającego okres o 6 miesięcy 

 Nie deklaruję(emy) wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagany 
przez Zamawiającego okres 60 miesięcy. 

Uwaga: 

W przypadku, kiedy Wykonawca w Formularzu oferty w pkt 6, nie zaznaczy żadnego 
z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Gwarancja 
i rękojmia na wykonane roboty budowlane” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie 
oferuje wydłużenia okresu gwarancji i udziela 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na 
wykonane roboty budowlane z wyłączeniem udzielonej gwarancji 36-cio miesięcznej 
na nasadzenia zieleni, a w kryterium oceny „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty 
budowlane” otrzyma 0 pkt. 

7. KARTA OCENY W KRYTERIUM – Aspekt społeczny – „Zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę osoby/osób bezrobotnej/-ych na okres realizacji 
przedmiotu zamówienia” 

 Zamawiający przyzna punkty za zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
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osoby/osób bezrobotnych ponad wymaganą w Opisie przedmiotu 

zamówienia 1 osobę. 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi 
– Projekt 5 – Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną i rozbiórkami na Pasażu Schillera 
w Łodzi, oświadczam (oświadczamy), że w przypadku ww. kryterium:  

 Deklaruję(emy) zatrudnienie przy realizacji przedmiotu zamówienia 2 osób 
bezrobotnych na podstawie umowy o pracę  

 Deklaruję(emy) zatrudnienie przy realizacji przedmiotu zamówienia 1 osoby 
bezrobotnej na podstawie umowy o pracę. 

 Nie deklaruję(emy) zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób 
bezrobotnych ponad wymaganą w Opisie przedmiotu zamówienia 1 osobę . 

Uwagi: 
1) Zamawiający przez osobę bezrobotną rozumie osobę posiadająca status osoby bezrobotnej 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.). 

2) Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat w ww. kryterium na karcie ocen w Formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, że 
Wykonawca nie oferuje dodatkowego zatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby/osób 
bezrobotnej/-ych ponad wymaganą 1 osobę w Opisie przedmiotu zamówienia, a w kryterium 
tym jego oferta otrzyma 0 pkt. 

8. KARTA OCENY W KRYTERIUM – „Doświadczenie osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy” wskazanej w pkt 
8.1.4.2.1 SWZ” 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – 
Projekt 5 – Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną i rozbiórkami na Pasażu Schillera w Łodzi 
oświadczam (oświadczamy), że osoba skierowana do realizacji zamówienia na 
stanowisku kierownika budowy, która będzie wskazana w Załączniku nr 7 do SWZ 
(Wykaz  osób), tj. Pan/Pani ………………..……………………………….…… posiadająca 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe 
w pełnieniu  funkcji kierownika budowy obejmującej swoim zakresem roboty drogowe 
wraz z infrastrukturą podziemną, innych niż będzie wskazana na potwierdzenie 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonego w punkcie 8.1.4.2.1 SWZ. 

Lp. 
Nazwa kontraktu, w którym robota 

została wykonana 
Nazwa i adres Zleceniodawcy 

1. 
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2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

Uwaga: 

1) W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda z imienia i nazwiska osoby skierowanej 

do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy lub poda imię 

i nazwisko inne niż w Wykazie osób , w tym kryterium otrzyma 0 punktów. 

2) Kontrakty, w których roboty zostały wykonane, wymienione w Wykazie osób na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu nie będą brane pod 

uwagę w punktacji ww. kryterium. 

9. Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Pzp) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotowe środki dowodowe, które 

znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub 

dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 

i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 

78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 

Pzp i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność. 

(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub 
dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp) 

Nazwa postępowania 

Numer 
postępowania 

(oznaczenie sprawy, do 
której dokumenty zostały 

dołączone) 

Określenie oświadczeń lub 
dokumentów4 

(znajdujących się w posiadaniu 
zamawiającego). 

 
 

  

10. Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców*  
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Wykonawca jest:  

 *   Mikroprzedsiębiorstwem   

 *   Małym przedsiębiorstwem    

 *   Średnim przedsiębiorstwem      

 *  Jednoosobowa działalność gospodarcza 

 *  Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

 *  Inny rodzaj 

Wykonawca nie jest:  

 *   żadnym z ww. przedsiębiorstw   
 
Uwaga:  

*  zaznaczyć odpowiedni prostokąt.  

Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty 

przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp. 

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.  

11. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez 

Wykonawcę(ów): 

1) ……………..…………………………………………………………………….….       

2) ……………..…………………………………………………………….………….       

…………..……… ………………………………………….. 

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

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) ) kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

 


