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WZÓR FORMULARZA OFERTOWE WG STANU NA DZIE Ń  26.03.2018 r. 
 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego 
 

Formularz ofertowy 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa 
i nadbudowa istniej ącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 4 oraz  przebud owa i 
rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej nr 6 i 8 w Łodzi wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą oraz aran żacją 
architektoniczn ą dla elewacji budynków w systemie „zaprojektuj i wy buduj” 
przedkładamy niniejszą ofertę: 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Miasto Łód ź – Zarząd Inwestycji Miejskich  
ul. Piotrkowska 175, 90- 447 Łód ź 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) NIP 
REGON Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1  
 

 
 

 

2  
 

 
 

 

 
3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY 2:  
[wszelka korespondencja prowadzona b ędzie wył ącznie na n/w adres / faks / e-mail] 
Osoba do kontaktów  
Adres korespondencyjny  
Nr telefonu  
Nr faksu   
Adres e-mail  
 
4. OŚWIADCZENIA  
Ja(my) ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że: 
4.1. zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze 

wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej 
zawarte; 

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 
wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 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 

                                            
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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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 90 dni od momentu 
upływu terminu złożenia ofert; 

4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym we wzorze umowy, 
4.8. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, 
4.9. zobowiązuję(my) się do udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty przez 

okres zadeklarowany na zasadach opisanych w niniejszym Formularzu ofertowym, 
 

4.10. zamierzam(y)  powierzy ć wykonanie nast ępujących cz ęści zamówienia 
podmiotowi, jako podwykonawcy, udost ępniaj ącemu swoje zasoby  w celu 
spełnienia warunków udziału w post ępowaniu : 

Uwaga:  
W przypadku wykonywania cz ęści prac przez podwykonawc ę na zasoby, którego 
powołuje si ę Wykonawca,  w celu spełnienia warunków udziału w post ępowaniu, 
część zamówienia/zakres prac winien by ć tożsamy z zobowi ązaniem do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezb ędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

 
Lp Firma podwykonawcy Część zamówienia 
1   
2   

 
4.11. zamierzam(y) powierzy ć podwykonawcom nast ępujące części zamówienia: 

 
Lp Firma podwykonawcy Część zamówienia 
1   
2   

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

numer:  
………………………………………………………………………………………… 
 

5. CENA OFERTY 
[Cena brutto winna zawiera ć wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwi ązku z 
realizacj ą zamówienia.  Wyliczenie ceny brutto musi by ć dokonane zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SIWZ] 
 
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ. 
 
5.1. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści,  
 

5.2. INFORMUJEMY, że:  
- *wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
     podatkowego  
- *wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
     podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:  
 
     ….………………………………………………………………………………………… 

                                            
3 niepotrzebne skreślić 
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      nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania.  
 

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego  
     to ..................................PLN netto. 

  
*niewłaściwe przekreślić 
**Uwaga: 
  dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 

podatku VAT  do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 

o podatku od towarów i usług, 
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
 

5.3. Cena mojej (naszej) oferty wynosi: 
  

 „ Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 P rzebudowa i nadbudowa 
istniej ącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 4 oraz przebudo wa i rozbiórka 
budynków przy ul. Włókienniczej nr 6 i 8 w Łodzi wr az z zagospodarowaniem 
terenu i niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą oraz aran żacją architektoniczn ą dla 
elewacji budynków w systemie „zaprojektuj i wybuduj ”  

Cena zamówienia brutto (z VAT):  
 
………………………………………………..…………………….……..…………....  PLN 
 
Wynikającą z tabeli elementów scalonych stanowiącej załącznik do formularza 
ofertowego – załącznik nr 2a do SIWZ 

 
6. KARTA OCENY W KRYTERIUM – aspekty społeczne w ty m integracja zawodowa i 
społeczna osób - zatrudnienie osób bezrobotnych 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam 
(oświadczamy), że zobowiązuję (zobowiązujemy) się do zatrudnienia ponad wymaganą 1 
osobę bezrobotną dla każdego zadania (łącznie 3 osoby dla wszystkich zadań) dodatkowo: 

� 1 osobę  

�  2 osoby 

� 3  albo więcej osób 
 
   Uwaga:  

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej 
niż jeden kwadrat w ww. kryterium oceny, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie 
oferuje dodatkowego zatrudnienia osób bezrobotnych, i w kryterium oferta otrzyma 0 pkt. 

 
7. KARTA OCENY W KRYTERIUM – przedłu żenie minimalnego  

(60-miesi ęcznego) okresu gwarancji i r ękojmi na roboty budowlane 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam 
(oświadczamy), że zobowiązuję się (zobowiązujemy się) do wydłużenia gwarancji i rękojmi 
ponad wymagany przez Zamawiającego okres 60 miesięcy 
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�  o 6 m-cy.  

� o 12 m-cy.  
 

Uwaga:  
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej 
niż jeden kwadrat w tym kryterium oceny, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie 
wydłuża okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i udziela 60 miesięcznej 
gwarancji i rękojmi, a w tym kryterium  oferta otrzyma 0 pkt. 

 
8. KARTA OCENY DLA N/W KRYTERIUM :  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
deklaruję (deklarujemy) uzyskanie następujących współczynnika przenikania ciepła: 

 
a) Aspekty środowiskowe w tym efektywno ść energetyczna przedmiotu zamówienia - 

współczynnik przenikania ciepła dla termomodernizow anych ścian zewn ętrznych 

� Uc(max) ≤0,23 [W/m 2K]  

� Uc(max) ≤0,2 [W/m 2K] 
 
Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy 
więcej niż jeden kwadrat w tym kryterium, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 
zaoferował minimalne parametry współczynnika, tj. Uc(max) ≤ 0,23 [W/m2K], a w tym 
kryterium oceny oferta otrzyma 0 pkt.  

 
b) Aspekty środowiskowe w tym efektywno ść energetyczna przedmiotu zamówienia - 

współczynnik przenikania ciepła dla termomodernizow anych dachów, 
stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszam i lub nad przejazdami 

� Uc  (max) ≤0,18 [W/m 2K]  

� Uc(max) ≤0,15 [W/m 2K] 
 
 Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy 
więcej niż jeden kwadrat w tym kryterium, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 
zaoferował minimalne parametry współczynnika, tj. Uc(max) ≤ 0,18 [W/m2K], a w tym 
kryterium oceny otrzyma 0 pkt.  

  
c) Aspekty środowiskowe w tym efektywno ść energetyczna przedmiotu zamówienia - 

współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowan ych okien i drzwi 
balkonowych 

� Uc(max) ≤1,1 [W/m 2K].  

� Uc(max) ≤0,9 [W/m 2K] 
 
Uwaga: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy 
więcej niż jeden kwadrat w tym kryterium, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 
zaoferował minimalne parametry współczynnika, tj. Uc(max) ≤ 1,1 [W/m2K], a w tym 
kryterium oceny ofert otrzyma 0 pkt.  
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9. 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 Pzp, w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp.  

 
(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 dokumentów przechowywane przez 
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp) 

 
Nazwa post ępowania Numer post ępowania 

(oznaczenie sprawy) 
Określenie o świadcze ń lub 
dokumentów 

 
 
 

  

 
10. Wykaz zał ączników i dokumentów przedstawianych w ofercie prze z 

Wykonawc ę(ów): 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
 
 
 
 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

  

 


