
                                                                                                                                 Zamawiający: 
Miasto Łódź, 

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

ZZM.WOA.ZI.2511.24.2017

Formularz ofertowy
złożony w zapytaniu ofertowym na wykonanie „Budowy siłowni na zieleńcu między ul. 

Wojska Polskiego a Dworcem Północnym – dz. nr 104/6,104/7,104/8,104/9 obr. B-48”.

Oznaczenie Wykonawcy 
….........................................................................................................................................

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

Osoba do kontaktu

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

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

imię i nazwisko/ nazwa firmy

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

Ja, niżej podpisany oświadczam, że:
1. zapoznałem  się  z  zapytaniem  ofertowym  oraz  z  projektem  umowy  i  nie  wnoszę  do  nich 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich określone;
2. zamówienie zostanie wykonane zgodnie z treścią zapytania ofertowego  oraz na podstawie 

oferty;

3. spełniam warunki udziału w postępowaniu  tj.

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

b.  posiadam niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie, 

c. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, w tym Kierownikiem Budowy:

Imię nazwisko Rodzaj uprawnień Nr uprawnień

Jednocześnie  oświadczam,  iż  w/w  Kierownik  Budowy  posiada  aktualny  wpis  do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

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

e. w okresie  ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonane przeze 
mnie  n/w  zamówienia  publiczne  zostały  wykonane  prawidłowo,  zgodnie  z  przepisami 
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prawa, w terminach przewidzianych umowami i  nie byłem obciążony karami umownymi z 
tytułu ich wykonywania.

WYKAZ ROBÓT WG WYMAGAŃ ZAWARTYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Lp. Zakres Lokalizacja Termin realizacji Wartość Inwestor

1

     

2

     

3

     

UWAGA: 
W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu, zamówienia 
większy  zakres  prac,  dla  potrzeb  niniejszego  zamówienia  winien  on  wyodrębnić  i  podać 
wartość każdej z robót , o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym tj. 

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

5. nie  uczestniczę  jako  Wykonawca  w  jakiejkolwiek  innej  ofercie  złożonej  w  celu  udzielenia 
niniejszego zamówienia;

6. niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni; 

7. wykonam  przedmiot  zamówienia  tj.  „Budowy  siłowni  na  zieleńcu  między  ul.  Wojska 
Polskiego a Dworcem Północnym – dz. nr 104/6,104/7,104/8,104/9 obr. B-48”  za kwotę 
……………………………………  PLN,  wyliczoną  zgodnie  z  n/podaną  tabelą  elementów 
scalonych:
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     Uwaga:  Każdą pozycję tabeli elementów scalonych należy wycenić w oparciu o wskazane 
pozycje z przedmiarów !!!     
    Zamawiający  w  załączeniu  przesyła  powyższą  tabelę  w  arkuszu  aktywnym.  Wykonawca
w  arkuszu  aktywnym  wypełnia  jedynie  pola  wyróżnione  kolorem  żółtym.  Oferty  z  tabelami 
niepoprawnie wypełnionymi zostaną odrzucone.

Słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………......
..................................................................................................................………………… złotych brutto
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Opis robót

Etap I

1 1.1-1.3 Roboty przygotowawcze

2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w tym:

a 2.1.4 – 2.1.12 pod alejkę 

b 2.2.1 – 2.2.10

3

a 3.13 koła tai chi + rozruch barkowy
b 3.14 masażer poziomy+ masażer pionowy
c 3.17 motyl rozciągający + motyl ściskający
d 3.18 narciarz + drabinka 

e 3.19

4 Dostawa i montaż małej architektury, w tym:

a 4.21 

5 Prace w zakresie zieleni, w tym:
a 5.1 rekultywacja trawników

6 6.1 Inwentaryzacja powykonawcza

Etap II

7

a 3.15 jeździec + kolarz
b 3.16 twister+ stepper

Lp
Pozycja z 

przedmiarów

Wartość netto 

w PLN

Wartość brutto 

w PLN

pod urządzenia fitness 
Dostawa i montaż urządzeń fitness na pylonach w 
tym:

sztanga do wypychania +  rower do ćwiczeń rąk i 
nóg  dla niepełnosprawnych

tablica informacyjna o zadaniu zrealizowanym z 
budżetu obywatelskiego

Dostawa i montaż urządzeń fitness na pylonach w 
tym:

Razem etap I: suma poz. 1,2,3,4,5,6

Razem etap II: wartość poz.7

Razem: suma poz. 1,2,3,4,5,6,7



Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę:

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