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Zamawiający: Miasto Łódź, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi  

ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 

 

Formularz ofertowy 

 

złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej”  

 

1 Ofertę składa (Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia*)** 

…............................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................ 

* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółek cywilnych) wskazać który 

z Wykonawców jest ustanowionym pełnomocnikiem 

** Dla każdego z Wykonawców wskazać (adres / NIP / Regon / oraz określić czy jest mikroprzedsiębiorstwem, małym czy średnim 

przedsiębiorstwem. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: 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. 

 

Przedstawiciel Wykonawcy(ów) uprawniony do kontaktu 

…............................................................................................................................................. 

/imię i nazwisko/ 

nr telefonu/ faksu, adres e-mail......................................................................................... 

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

2.1 zapoznałem(liśmy) się i bez zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami; 

2.2 oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz zgodnie z wymogami 
określonymi w SIWZ; 

2.3 zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i oświadczam(amy), że nie 
mam(amy) do niego żadnych zastrzeżeń oraz że prace będące przedmiotem 
zamówienia  są w pełni możliwe do zrealizowania. 

2.4 wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług składających się na 
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przedmiot zamówienia, o ile nie będą wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej 
przez nich działalności gospodarczej, będą wykonane przez osoby zatrudnione przeze 
mnie(nas) lub moich(naszych) podwykonawców na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 

2.5 w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

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

2.7 jestem(eśmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu 
otwarcia ofert;  

2.8 wybór mojej(naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję(emy) nazwę (rodzaj) 
towaru/usługi, których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
ich wartość bez kwoty podatku VAT:  

(wg załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.):  

 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie 

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego  
zamawiającego 

Wartość towaru/usługi bez 
kwoty podatku VAT  

1.   

2.   

 Uwaga: niewypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, 

że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

2.9 Oferuję(emy) wykonanie zamówienia za nw. ryczałtową cenę całkowitą: 

2.9.1 Część  1: „Opracowanie na mapie do celów projektowych dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na modernizację zieleńca miedzy ul. Gdańską 
a ul. Kopernika - działka nr 214/3, obręb P-20” 

 

L.p. Cena netto Cena brutto 

1   

2.9.2 Część 2: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
remont alejek i ławek na Skwerze im. H. Dubaniewicza - działki nr: 503/1, 
503/22, 503/24, 503/26, 503/33, 503/36, 503/41, 503/49, 503/51, 503/52  
w obrębie G-12” 

 

L.p. Cena netto Cena brutto 

1   

2.9.3 Część 3: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
budowę oświetlenia solarnego alejek w Parku Na Smulsku w Łodzi – 
działka 100/5 w obrębie P-39” 

 

L.p. Cena netto Cena brutto 

1   

http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=1612535092923C06F1F1949439FB2E9F?id=WDU20040540535&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=1612535092923C06F1F1949439FB2E9F?id=WDU20040540535&type=3
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2.9.4 Część 4: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
„Rewitalizację Placu Piastowskiego” - działki nr: 303/1, 303/2, 303/3, 
w obrębie B-46” 

 

L.p. Cena netto Cena brutto 

1   

2.9.5 Część 5: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
wykonanie małej rozdzielni prądu w parku Podolskim” 

 

L.p. Cena netto Cena brutto 

1   

 

2.10  Na wykonane usługi udzielam 36-cio miesięcznej gwarancji. 

2.11 Oświadczam/my, że zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawcy/ców, 
w zakresie niżej opisanych części zamówienia: 

 

L.p. Firma (nazwa) podwykonawcy / dane 

adresowe / Nr KRS 
Opis części zamówienia, 
które będą zlecone Podwykonawcy 

   

   

 Jeżeli Wykonawca nie wypełni tabeli, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie realizować 

zamówienia przy udziale podwykonawców. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wskazania jako podwykonawcy innego podmiotu, jeżeli przy 

wykazywaniu warunku o którym mowa w pkt 5.1.3 SIWZ polega na zasobach tego podmiotu na 

zasadach określonych w art. 22a Ustawy.  

 

2.12 Składam wykaz projektantów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego formularza 
ofertowego 

2.13 Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę: 

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

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej do podpisania  oferty  

w imieniu Wykonawcy 

 


