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Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie 
przetargu nieograniczonego, pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę/rozbudowę ul. Krakowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Minerskiej 
do ul. Siewnej”, przedkładamy niniejszą ofertę:  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

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

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:  

L.P. 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 
Rozdziału 15 pkt 7 SIWZ:  

Osoba do kontaktów  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

4. OŚWIADCZENIA  
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(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; 

                                            
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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4.3. 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 60 dni 
od momentu upływu terminu złożenia ofert; 

4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie zadeklarowanym we wzorze 
umowy, 

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

4.9. oświadczam, że wszystkie informacje podane w załączonych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 
informacji, 

4.10. zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące 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 z zobowiązaniem do oddania 
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

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 

                                            
3
 niepotrzebne skreślić 
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lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. 

5. CENA OFERTY i KRYTERIA OCENY OFERT 
[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. 13 
SIWZ] 

5.1. Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści.  
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
w SIWZ. 

5.2 Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty wynosi:  

 
Cena ryczałtowa oferty brutto wynosi:……………………………………………..PLN 
 w tym należny podatek VAT 
 

5.3 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:  
_____________________________________________________________________  
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 
**Uwagi: 
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. 

6. KARTA OCENY W KRYTERIUM 

GWARANCJA I RĘKOJMIA NA WYKONANE PRACE PROJEKTOWE 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę/rozbudowę ul. Krakowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Minerskiej 
do ul. Siewnej”, oświadczam (oświadczamy), że zobowiązuję się (zobowiązujemy 
się) do wydłużenia gwarancji i rękojmi ponad wymagany przez Zamawiającego okres 
36 miesięcy: 

 Wydłużymy okres gwarancji i rękojmi o 24 m-ce*  

 Wydłużymy okres gwarancji i rękojmi o 12 m-cy*  

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat
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Uwaga: 

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej 

niż jeden kwadrat w kryterium oceny ofert na karcie ocen  w pkt 6, Zamawiający przyjmie, 

że Wykonawca oferuje 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace 

projektowe i w tym  kryterium oceny otrzyma 0 pkt.  

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 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 postępowania Numer postępowania 

(oznaczenie sprawy) 
Określenie oświadczeń lub 

dokumentów
4
 

 
 

  

 
8. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez 

Wykonawcę(ów): 

……………..………………………….       

……………..………………………….       

……………..………………………….       

……………..………………………….       

……………..………………………….       

……………..………………………….      

……………..………………………….       

 
……………… …………………………………….. 

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

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 
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Załącznik nr 4 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy) 

Dokument, który wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

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

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:    

L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Krakowskiej w Łodzi na 
odcinku od ul. Minerskiej do ul. Siewnej”, w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oświadczam/my, że: 

 należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące 
podmioty: * 

Lp. Podmioty należące do grupy kapitałowej 

1  

2  

3  
 

 nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp *. 

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat.  

 

……………… …………………………………….. 

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

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

Wykaz usług 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

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

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

WYKONAWCY(ów) 

   

   

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Krakowskiej w Łodzi na 
odcinku od ul. Minerskiej do ul. Siewnej”, oświadczam(y), że w celu oceny spełniania 
warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 5.1.3.1 SIWZ wykazuję(emy) niżej 
wymienione roboty: 

Lp. 

Nazwa, 
rodzaj i zakres usługi 

wykonanej/wykonanych samodzielnie lub 
przez podmiot udostępniający zdolność 

techniczną 

Okres wykonania usługi –  
(od d/m/r.- 
do d/m/r.) 

Nazwa i adres podmiotu, na 
rzecz którego usługi zostały 

wykonane 

1 2 3 4 

1) 

Usługa polegająca na opracowaniu 
dokumentacji projektowej przebudowy lub 
rozbudowy lub budowy drogi publicznej 
wraz z odwodnieniem na terenie miejskim 
inwestycja wykonana w ramach kontraktu  
…………………………………….………... 

………………………………………………… 

 

 

2) 

Usługa polegająca na opracowaniu 
dokumentacji projektowej przebudowy lub 
rozbudowy lub budowy drogi publicznej 
wraz z odwodnieniem na terenie miejskim 
inwestycja wykonana w ramach kontraktu  
…………………………………….………... 

………………………………………………… 

 

 

Oświadczam/y*, że: 
poz. ………. wykazu stanowi zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy 
składającego ofertę, 

poz. ………. wykazu jest zdolnością techniczną lub zawodową oddaną do dyspozycji 
przez inny/inne* podmiot/y*,  

* Niepotrzebne skreślić  

 

……………… …………………………………….. 

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

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Wykaz osób 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

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

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta jest złożona przez 

L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Krakowskiej w Łodzi na 
odcinku od ul. Minerskiej do ul. Siewnej”, oświadczam/y, że niżej wymienione osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia posiadają 
wymagane kwalifikacje, uprawnienia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe wpisane 
w pkt. 5.1.3.2 SIWZ 

Poz. Informacje o osobie Uprawnienia i doświadczenie wskazanej osoby 

1 

Oświadczam(amy) że osobą która będzie 
uczestniczyć w realizacji zamówienia jest 

Pan / Pani: 

………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

którą: 

dysponuję* 

będę dysponował* 

Oświadczam(amy) że wskazana osoba posiada 
uprawnienia budowlane do projektowania  

w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń 

nr uprawnień …………………… 

z dnia ……………………………. 

która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonała należycie (autor lub 
współautor) oraz zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, dokumentacje projektowe lub koncepcje 
przebudowy lub rozbudowy lub budowy dróg publicznych 
wraz z odwodnieniem na terenie miejskim: 
1.  nazwa i adres obiektu: 

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

 Zakres wykonanej dokumentacji ……………………. 
……………………………………………………………………
………………………………………………….. 
2. nazwa i adres obiektu: 

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

 Zakres wykonanej dokumentacji ……………………. 
……………………………………………………………………
………………………………………………….. 

 

2 Oświadczam(amy) że osobą która będzie 
uczestniczyć w realizacji zamówienia jest 

Oświadczam(amy) że wskazana osoba posiada 
uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych 
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Pan / Pani: 

………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

którą: 

dysponuję* 

będę dysponował* 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co 
najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. 

branży 

nr uprawnień …………………… 

z dnia ……………………………. 
 

3 

Oświadczam(amy) że osobą która będzie 
uczestniczyć w realizacji zamówienia jest 

Pan / Pani: 

………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

którą: 

dysponuję* 

będę dysponował* 

Oświadczam(amy) że wskazana osoba posiada 
uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą 
co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. 

branży 

nr uprawnień …………………… 

z dnia ……………………………. 
 

4 

Oświadczam(amy) że osobą która będzie 
uczestniczyć w realizacji zamówienia jest 

Pan / Pani: 

………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

którą: 

dysponuję* 

będę dysponował* 

Oświadczam(amy) że wskazana osoba posiada 
uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
telekomunikacyjnych (minimalnie w telekomunikacji 

przewodowej) oraz posiadającą co najmniej 
3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży 

nr uprawnień …………………… 

z dnia ……………………………. 
 

5 

Oświadczam(amy) że osobą która będzie 
uczestniczyć w realizacji zamówienia jest 

Pan / Pani: 

………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

którą: 

dysponuję* 

będę dysponował* 

Oświadczam(amy) że wskazana osoba posiada co 
najmniej 2 letnie doświadczenie związane 

z  projektowaniem zieleni przyulicznej 

* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: 
1. Przez stwierdzenie „dysponuję” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą 

(umowa z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. 
umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność 
gospodarczą). 

2. Przez stwierdzenie „będę dysponował” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza 
udostępnić swój potencjał kadrowy.  

 
 
 

……………… …………………………………….. 

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

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 
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Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy 

Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi odrębny załącznik w PDF. 

 

 

 


