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Załącznik nr 2 do OIWZ – Wzór formularza ofertowego 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu 
pn.: „ Wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnych (anali z i opracowa ń) dla 
potrzeb regulowania stanów prawnych nieruchomo ści oraz prac geodezyjnych 
polegaj ących na sporz ądzeniu wykazu zmian danych ewidencyjnych dla 
nieruchomo ści ” przedkładamy niniejszą ofertę  

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1:  

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

    

    
 

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  

Adres e-mail  

 
4. OŚWIADCZENIA  
Ja(my) ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że: 

4.1. zapoznałem(liśmy) się z OIWZ (w tym ze 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 OIWZ, 
wyjaśnieniami do OIWZ 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; 

                                            
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.  



                                                                                                        
 
                                                                                                                nr ref.: DOA-ZP-II.271.9.2019 

 

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 do wybrania innej 
oferty, albo, gdy przetarg został unieważniony lub zamknięty bez wybrania 
którejkolwiek z ofert ; 

4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w OIWZ;  
4.8. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych 

postanowieniach umowy; 
4.9. oświadczamy, że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących 
towarów lub usług ……………………………………………………………………….. 

                              nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania 

         o wartości towarów lub usług …………………… PLN. 
 

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. 
 

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

Lp.  Firma podwykonawcy  Część zamówienia / zakres prac wykonywanych 
przez podwykonawc ę 

1   

2   

 
 

Uwaga:  

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

 
4.11.  zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom na których zdolno ściach wykonawca nie 

polega,  następujące części zamówienia: 
 

 
                                            
3 niepotrzebne skreślić 



                                                                                                        
 
                                                                                                                nr ref.: DOA-ZP-II.271.9.2019 

 

Lp.  Firma podwykonawcy  Część zamówienia / zakres prac wykonywanych 
przez podwykonawc ę 

1   

2   

 
4.12. 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. 

 
5. CENA OFERTY 
[Cena brutto winna zawiera ć wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwi ązku z realizacj ą zamówienia] 
 

cena mojej (naszej) oferty wynosi: 

Lp. Przedmiot usługi Ilość  
opracowa ń 

Cena jednostkowa 
brutto w [PLN] za 

wykonanie jednego 
opracowania 

Warto ść brutto  
w [PLN] 

[Kol. 3 x kol. 4] 

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 

1 

Wykonanie dokumentacji 
geodezyjno – prawnych 
(analiz i opracowań) dla 

potrzeb regulowania stanów 
prawnych nieruchomości 

37   

2 

Wykonanie prac 
geodezyjnych polegających 

na sporządzeniu wykazu 
zmian danych ewidencyjnych 

dla nieruchomości 

5   

Razem brutto: (poz. 1-2 zsumowana warto ść kolumny nr 5)   

 
6. Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców* 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsi ębiorstwem b ądź małym lub średnim 
przedsi ębiorstwem?  

�  TAK* 

�   NIE* 
 
Uwaga:  
*zaznaczyć odpowiednie.  

 
Przez Mikroprzedsi ębiorstwo  rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób  
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Przez Małe przedsi ębiorstwo  rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób  
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Przez Średnie przedsi ębiorstwa  rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są 
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i 
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których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 
 
Powy ższe informacje s ą wymagane wył ącznie do celów statystycznych .  

7. 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……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
 

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

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  
  

 


