
nr ref.: DOA-ZP-VII.271.154.2017 
 

Tekst ujednolicony na dzień 22.01.2018 r. 
 
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Wzór formularza ofertowego 
 

Formularz ofertowy 

 
W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość 

szacunkowa jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, 

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

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) pn. Obsługa notarialna Departamentu 

Gospodarowania Majątkiem w Urzędzie Miasta Łodzi, przedkładamy 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 n/w adres / faks / e-mail] 

Osoba do kontaktów  

Adres korespondencyjny  

Nr telefonu  

Nr faksu   

Adres e-mail  

 
 
 
 
 

                                            
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 Ogłoszeniem (w tym z 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 
Ogłoszenia, wyjaśnieniami do Ogłoszenia 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; 

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 przez okres 30 dni 
od momentu upływu terminu złożenia ofert; 

4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w Ogłoszeniu 
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. Firma podwykonawcy Część zamówienia 

1 
  

2 
  

 
 

4.11.  zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 
 

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia 

1 
  

2 
  

 
 

 
 
 

                                            
3
 niepotrzebne skreślić 
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5. CENA OFERTY 

 

Cena została wyliczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 Ogłoszenia 
w oparciu o dane zamieszczone w poniższej Tabeli elementów scalonych: 

 

Lp. Rodzaj czynności notarialnej 

Przewidywana 
liczba aktów/ 

innych 
dokumentów 
notarialnych/ 
stron wypisów 

Maksymalna 
stawka 

notarialna 
wynikająca z 

rozporządzenia* 
przyjęta w celu 
sporządzenia 

oferty  

Wartość 
upustu % 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 
[kol. 3 x kol. 7] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Sporządzenie aktów notarialnych dla spraw 
o wartości do 3 000 zł 

3 100,00 zł    

 

    

2 
Sporządzenie aktów notarialnych dla spraw 
o wartości powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 

5 310,00 zł    

 

    

3 
Sporządzenie aktów notarialnych dla spraw 
o wartości powyżej  10 000 zł do 30 000 zł  

14 710,00 zł    

 

    

4 
Sporządzenie aktów notarialnych dla spraw 
o wartości powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 

8 1 010,00 zł    

 

    

5 
Sporządzenie aktów notarialnych dla spraw 
o wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł  

40 4 770,00 zł    

 

    

6 
Sporządzenie aktów notarialnych dla spraw 
o wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł  

10 6 770,00 zł    

 

    

7 
Sporządzenie aktów notarialnych dla spraw 
o wartości powyżej 2 000 000 zł  

8 10 000,00 zł    

 

    

8 Protokół niestawiennictwa strony 2     
 

    

9 Poświadczenie podpisu 12 
 

 
 

    

10 

Aneksy do umów notarialnych w zakresie 
zmian adresu, numeru KW , numeru i 
powierzchni działki, numeru/ powierzchni 
użytkowej/ struktury/ kondygnacji lokalu, 
wysokości udziału i powierzchni użytkowej 
lokalu oraz opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu jak również wysokości 
udziału oraz powierzchni użytkowych lokali 
zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe 

50 
 

 

 

    

11 Pełnomocnictwo notarialne 4 
 

 
 

    

12 
Wypis, odpis lub wyciąg z aktu notarialnego lub 
innego dokumentu za każdą rozpoczętą stronę   

3235 
 

 

 

    

SUMA poz. 1-12 w kol. 8 (cena oferty brutto PLN):   

 
*  Przez „rozporządzenie” należy rozumieć rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie 

maksymalnych stawek taksy notarialnej (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 237). 
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W przypadku rozbieżności lub błędów rachunkowych, jako podstawę sprawdzenia 

poprawności wyliczeń w Tabeli elementów scalonych, Zamawiający przyjmie: 

 w odniesieniu do czynności notarialnych wymienionych w pozycjach: 

Lp. od 1 do 7 – wartość upustu podaną w % (kol. 5), o który zostaną pomniejszone 

maksymalne stawki taksy notarialnej podane w kol. 4; 

 w odniesieniu do czynności notarialnych wymienionych w pozycjach: 

Lp. od 8 do 12 – cenę jednostkową netto (kol. 6)  

jakie podał Wykonawca, a następnie wyliczy cenę brutto (kol. 8) oraz cenę oferty brutto 
w PLN, zgodnie z pkt 13 Ogłoszenia. 

 
UWAGA 
1. Ilości czynności notarialnych wskazane w Tabeli elementów scalonych 

są wielkościami orientacyjnymi przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Faktyczna ich liczba będzie wynikała z rzeczywistych 
potrzeb Zamawiającego i może okazać się zarówno większa, jak i mniejsza 
od przyjętego szacunku. 

2. Zadeklarowane przez Wykonawcę wartości upustu będą wiążące dla sporządzenia 
umowy w przypadku wyboru jego oferty. 

 

6. KARTA OCENY KRYTERIUM „Termin wykonania zlecenia” 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługę 
notarialną” oświadczam(y), że zgodnie z pkt 2.2 Opisu przedmiotu zamówienia 
(stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia: 

 deklaruję(emy) wykonanie każdego pojedynczego zlecenia w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty jego udzielenia; 

 deklaruję(emy) wykonanie każdego pojedynczego zlecenia w terminie 10 dni 
kalendarzowych od daty jego udzielenia; 

 deklaruję(emy) wykonanie każdego pojedynczego zlecenia w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty jego udzielenia. 

 
UWAGA 
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej 
niż jeden kwadrat w kryterium „Termin wykonania zlecenia” na karcie ocen Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca deklaruje wykonanie każdego pojedynczego zlecenia w terminie 
14 dni kalendarzowych od daty jego udzielenia, a jego oferta otrzyma 0 pkt. w tym 
kryterium. 
 

7. 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. 
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(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) 

Określenie oświadczeń lub 
dokumentów

4
 

   

 

8. 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. 
 
Informacje, zawarte w pkt 8 Formularza ofertowego, są wymagane wyłącznie do celów 
statystycznych.  

 

9. 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) 

  
 

                                            
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 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. 


