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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 
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 remont muszli 
koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza i modernizacja alejek w Pasażu 
Abramowskiego w Łodzi 
 

1. Oznaczenie Wykonawcy  

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

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

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

Osoba do kontaktu 

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

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

imię i nazwisko/ nazwa firmy 

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

2. Ja, niżej podpisany oświadczam, że: 
2.1. zapoznałem się z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z projektem umowy 
i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich określone; 
2.2. gwarantujemy wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ, 
wprowadzonymi do niej zmianami, dokumentacją projektową oraz na podstawie oferty; 
2.3. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
2.4. nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia; 
2.5. niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni;  
2.6. wykonam przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową; 
2.7. wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, w związku z czym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/ 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT*:  
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Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których 

dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego u zamawiającego 

Wartość bez kwoty podatku 
VAT towaru/usługi 

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. 

 
3. Cena brutto oferty wynosi: 

 

 Część 1 - Remont muszli koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza 

 

.....................................................................................PLN 

 
zgodnie z wyliczeniem: 

L.p. wyszczególnienie wartość brutto w PLN rodzaj przedmiaru 

1. 
Remont fundamentów i ścian 
zewnętrznych   Przedmiar- 

aktualizacja marzec 
2016 2. Alejki i ścieżki   

3. 
Remont fundamentów i ścian 
zewnętrznych - izolacja termiczna 

 

Przedmiar - prace 
dodatkowe – marzec 

2016 r.                                                                                                                    

  

4. Obróbki blacharskie   

5. Opaska   

6. Remont wew. posadzki   

7. Otwory wentylacyjne   

8.  Grzejniki elektryczne   

9. Wywóz i utylizacja gruzu   

10. Wyłaz na poddasze   

 Razem    
 

Ocena kryterium - okres gwarancji 
 

Oświadczam, że udzielam gwarancji na okres ……………….miesięcy * 

 
*należy wpisać ilość miesięcy tj. 36, 48 lub 60. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela 
gwarancji na wymagany, minimalny okres 36 miesięcy i oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert. 
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Część 2  - Modernizacja alejek w Pasażu Abramowskiego 

 

.....................................................................................PLN 

 
zgodnie z wyliczeniem: 
 

l. p Pozycja z 
przedmiarów 

Zakres 
 

Wartość brutto w PLN  

1. 1- 6 Roboty rozbiórkowe 
 

 

2. 7 - 29 Roboty ziemne i drogowe 
 

 

3. 30 - 36 Oznakowanie 
 

 

4. 37 - 43 Rekultywacja zieleni, roboty 
porządkowe 
 

 

5. Kalkulacja własna Obsługa geodezyjna  
 

 

 
 

Razem   

 
Ocena kryterium - okres gwarancji 
 

Oświadczam, że udzielam gwarancji na okres ……………….miesięcy * 

 
*należy wpisać ilość miesięcy tj. 36, 48 lub 60. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela 
gwarancji na wymagany, minimalny okres 36 miesięcy i oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert. 
 
 
 
Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę: 

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

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej do podpisania  oferty  

w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 
Zamawiający: Miasto Łódź, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi  
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
..…….......................................................................................................................... 

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

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

/podać nazwę(y)  i adres(y)Wykonawcy(ów)/ 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont muszli 

koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza i modernizację alejek w Pasażu Abramowskiego 

w Łodzi, na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164), 

 
oświadczam,  

 że spełniam warunki udziału w postępowaniu  tj. 
 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. posiadam niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie,  

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,  

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty  

w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

Zamawiający: Miasto Łódź, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi  
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

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

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

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

/podać nazwę(y)  i adres(y)Wykonawcy(ów)/ 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont muszli 
koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza i modernizację alejek w Pasażu Abramowskiego 
w Łodzi 

oświadczam,  
 

że nie występują wobec mnie podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej do podpisania  

oferty w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
Zamawiający: Miasto Łódź, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi  
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

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

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

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

/podać nazwę(y)  i adres(y)Wykonawcy(ów)/ 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont muszli 
koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza i modernizację alejek w Pasażu Abramowskiego 
w Łodzi, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą informuję, że: 

nie należę do grupy kapitałowej¹, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  

 należę do grupy kapitałowej¹, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w skład 
której wchodzą następujące podmioty: 

 

l.p. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy 

1   

2   

3   

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat.  

Brak zaznaczenie żadnego z kwadratów i niewypełnienie tabeli – Listy podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej - przy jednoczesnym złożeniu podpisu i wstawieniu daty na dokumencie będzie rozumiane 
jako informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

 

………………        …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
       Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty  

w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Zamawiający: Miasto Łódź, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi  
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 

Wykaz robót budowlanych 

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

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

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

/podać nazwę i adres Wykonawcy 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont muszli koncertowej 
w Parku im. A. Mickiewicza i modernizację alejek w Pasażu Abramowskiego w Łodzi, oświadczam, 
że w celu oceny spełniania warunku określonego w SIWZ wykazuję następującą robotę:  

 
Część 1  

Zakres robót  zgodnie z SIWZ  

Data wykonania: 
rozpoczęcia i 

zakończenia robót 
(m-c, rok) 

Miejsce wykonania robót 

 
 
 
 
 
 

  

 
Część 2  

Zakres robót  zgodnie z SIWZ wraz z podaniem 
powierzchni w m2 

Data wykonania: 
rozpoczęcia i 

zakończenia robót 
(m-c, rok) 

Miejsce wykonania robót 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
Oświadczam,  że: 
poz. ………….wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę, 
poz. ………….wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny podmiot. 
  
 

 
 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty  

w imieniu Wykonawcy 
  

 


