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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 na wykonanie usługi, której przedmiotem jest:
opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji
budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym – w ramach projektu
pilotażowego dotyczącego rewitalizacji: ”Opracowanie modelu prowadzenia
rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” –
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007
– 2013 przedkładam/y niniejszą ofertę
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:
[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks /
e-mail]
Osoba do kontaktów
Adres
korespondencyjny
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. OŚWIADCZENIA
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
4.1. zapoznałem(liśmy) się z SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy
do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte;
4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,
1

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),
z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.
2
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4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

wyjaśnieniami do SIWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami;
w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą
zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego;
składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]3;
nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej
w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni
od momentu upływu terminu złożenia ofert;
wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ;
akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy;
wadium proszę zwrócić na rachunek bankowy numer (wypełnić jeśli wadium
wniesiono w pieniądzu):
…………………...………………………………………………………………………

5. CENA OFERTY
[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. 12 SIWZ]
Całkowita cena oferty brutto dla:
CZĘŚCI 1 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 2 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 3 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 4 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 5 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 6 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 7 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 8 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 9 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 10 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 11 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
3

niepotrzebne skreślić

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
nr ref.: DOA-ZP-III.271.49.2014

CZĘŚCI 12 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 13 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 14 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 15 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 16 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
CZĘŚCI 17 ………………………..... PLN, w tym należny podatek VAT.
UWAGA:
Jeden Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie, może złożyć
maksymalnie jedną ofertę na 3 dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia.

6. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych
Wykonawcę(ów):
……………..………………………….
str. nr…….
……………..………………………….
str. nr…….
……………..………………………….
str. nr…….
……………..………………………….
str. nr…….
………………
Miejscowość / Data

w

ofercie

przez

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 3 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
WYKONAWCY(ów)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi, której przedmiotem jest
opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji
budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym – w ramach projektu
pilotażowego dotyczącego rewitalizacji: ”Opracowanie modelu prowadzenia
rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” –
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007
– 2013, oświadczam (oświadczamy), w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, że spełniam(spełniamy) warunki udziału w postępowaniu.

………………
Miejscowość / Data

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 4 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
WYKONAWCY(ów)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi, której przedmiotem jest:
opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji
budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym – w ramach projektu
pilotażowego dotyczącego rewitalizacji: ”Opracowanie modelu prowadzenia
rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” –
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007
– 2013, oświadczam (oświadczamy), że nie występują wobec mnie (nas) podstawy
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………
Miejscowość / Data

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych usług
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
WYKONAWCY(ów)

Dotyczy postępowania na: opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy
technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic położonych w obszarze
pilotażowym – w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji:
”Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym
obszarze w Mieście Łodzi” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Lp.

1

2

3

4

Przedmiot wykonanej usługi
samodzielnie lub przez podmiot
udostępniający doświadczenie

Data wykonania

Podmiot, na rzecz
którego usługi zostały
wykonane
(nazwa, adres)

Kubatura budynku
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5

Oświadczam/my że:
poz………….wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,
poz………….wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne
podmiot/y, na potwierdzenie czego załączam/my pisemne zobowiązanie tego/tych
podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów.
Uwaga:
1) Wykonawca winien dołączyć do oferty dowody potwierdzające, że usługi opisane w pkt.
5.1.2 SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot, na
rzecz którego były wykonane usługi, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych
usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
3) Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa swoje oświadczenie
świadczące o wykonaniu usług należycie;
4) W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
ww. dowodów;
5) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie
wiedza i doświadczenie innego podmiotu lub podmiotów dokument musi w swojej treści
oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co
najmniej:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób
wykorzystania
zasobów
innego
podmiotu,
przez
Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału.

………………

……………………………………..

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) WYKONAWCY(ów)

Dotyczy postępowania na opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i
pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic położonych
w obszarze pilotażowym – w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji:
”Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze
w Mieście Łodzi” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007 – 2013

Oświadczam/my że:
• niżej wymieniona osoba/y będzie uczestniczyć w realizacji ww. zamówienia,
• niżej wymieniona osoba/y posiada wymagane kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie określone w pkt. 5.1.4 SIWZ
• nw. osoba/y posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 2-letnie
doświadczenie w projektowaniu, w tym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1
ekspertyzy technicznej oraz 1 inwentaryzacji dla budynków mieszkalnych lub
użytkowych, obejmujących swym zakresem takie elementy konstrukcji budynku
jak: więźba dachowa, stropy między kondygnacyjne, elementy fundamentów
określających wytrzymałość i nośność elementów dla budynków o kubaturze
odpowiadającej co najmniej połowie łącznej kubatury części, na które wykonawca
składa ofertę.
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Imię i nazwisko
Podstawa dysponowania osobą
1

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

2
dysponuję*
podstawa dysponowania osobą
- umowa o pracę*
- umowa zlecenie*
- inne (podać jakie)*
…………..:…………......................................
....................................................................
będę dysponował*
- zobowiązanie innego podmiotu

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.
3. W przypadku gdy Wykonawca oświadczy iż będzie dysponował osobą, jest zobowiązany udowodnić ten fakt
Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innego podmiotu do
oddania mu do dyspozycji osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia zawierające
informacje kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby oraz co najmniej:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału.

………………

……………………………………..

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy
Wzór umowy stanowi odrębny plik (zapisany w formacie PDF).
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Załącznik nr 9a do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy należący do grupy
kapitałowej*)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej*
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
WYKONAWCY(ów)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego , którego przedmiotem jest: opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy
technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym
– w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji: ”Opracowanie modelu prowadzenia
rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” – współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013, w trybie art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) składam listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

l.p.
1
2
3
4

Podmioty należące do grupy kapitałowej

*

grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

………………

……………………………………..

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 9b do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy nienależący do grupy
kapitałowej*)

Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej*
3. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
4. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
WYKONAWCY(ów)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego na opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej
inwentaryzacji budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym – w ramach projektu
pilotażowego dotyczącego rewitalizacji: ”Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów
miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” – współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007 – 2013, w trybie art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję o tym, że nie należę (nie należymy) do grupy kapitałowej*.

………………

……………………………………..

Miejscowość / Data
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

* grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

