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Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania pn: „Budowa  
i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III” prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.  
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres oraz NIP i REGON: 
   

   

 
Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu   

Adres e-mail  

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia; 
2. całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień i zmian  

do SIWZ oraz na podstawie złożonej oferty; 
3. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie (odpowiednio dla danej części): 

a. dla części 1  – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy; 
b. dla części 2 – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy; 
c. dla części 3 –  15 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

 
4. cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:  

 
CZĘŚĆ NR 1: 
brutto ................................................ PLN , 
 (słownie brutto: ...................................................................................................................... PLN); 
 stawka podatku VAT........................... % 
wyszczególnienie cen za poszczególne zadania znajduje się w Formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik nr 1 a do SIWZ. 
 
 
CZĘŚĆ NR 2: 
brutto ................................................ PLN , 
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(słownie brutto: ...................................................................................................................... PLN);  
stawka podatku VAT........................... % 
 wyszczególnienie cen za poszczególne zadania znajduje się w Formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik nr 1 b do SIWZ. 
 
CZĘŚĆ NR 3: 
brutto ................................................ PLN , 
(słownie brutto: ...................................................................................................................... PLN);  
stawka podatku VAT........................... % , 
wyszczególnienie cen za poszczególne zadania znajduje się w Formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik nr 1 c do SIWZ. 
 

5. na wykonany przedmiot zamówienia udzielam(y) 3 letniej gwarancji jakości za wady fizyczne  
i prawne, licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego – przekazania / 
przyjęcia do eksploatacji dla każdego zadania oddzielnie; 

6. w związku z art. 558 §1 k.c., wyrażam(y) zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej w pkt. 5; 

7. niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni; 
8. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzory umów stanowiące Załączniki nr 8, 8a, 8b do SIWZ 

(odpowiednio dla danej części); 
9. w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną podane przez Zamawiającego; 
10. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia]* 
11. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia; 
12. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2013 r.poz. 907 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji]/ [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania]*: 

l.p. oznaczenie rodzaju informacji 
strony w ofercie wyrażone cyfrą 

od do 

  

 

  

  

 

  

Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższą tabelę niewypełnioną, to Zamawiający przyjmie, iż żadne z informacji nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. 
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13. [nie zamierzam(y) powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia 
podwykonawcom] / [zamierzam(y) powierzyć wykonanie części niniejszego 
zamówienia podwykonawcom]* 

 

nazwa części zamówienia  
przewidziana do wykonania przez podwykonawcę 

 

 

 

 

 
nazwa podwykonawcy 

(należy podać w sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy  
w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu) 

 

 

 

 

 
Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższą tabelę niewypełnioną to Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca 
samodzielnie zrealizuje całe niniejsze zamówienie. 

 

Podpisy: 

Lp. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

reprezentowania 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 

1.  

 

    

2.  

 

    

*niewłaściwe skreślić 
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Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 

FORMULARZ CENOWY 

dla części nr 1 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania pn: „Budowa  
i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III” 

L.p. Nr i nazwa zadania Cena brutto 
PLN 

1 2 3 

1. 
Zadanie nr 1: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przedszkolnej w Łodzi 

  

2. 
Zadanie nr 2: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Służbowej w Łodzi 

  

3. 

Zadanie nr 3: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mierniczej w Łodzi wraz  
z przebudową sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do posesji nr 
10a, 12 i przebudową przyłączy wodociągowych do posesji nr 10, 10a  
i 12   

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chachuły w Łodzi 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga w Łodzi 

6. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tokarska i ul. Ceglanej 

7. RAZEM brutto:  
(suma pozycji 1 – 6) 

UWAGA: 
Wartość z poz. 7 „RAZEM brutto” nale ży wpisać do Formularza oferty odpowiednio dla części nr 1  
(Załącznik nr 1 do SIWZ) 
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Podpisy: 

Lp. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

reprezentowania 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 

1.  

 

    

2.  
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Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 

FORMULARZ CENOWY 

dla części nr 2 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania pn: „Budowa  
i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III” 

L.p. Nr i nazwa zadania Cena brutto 
PLN 

1 2 3 

1. 

Zadanie nr 1: 

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 
Kasprowicza na odcinku od zbiorników na terenie Stacji Wodociągowej 
do ul. Brzezińskiej 

  

2. 
Zadanie nr 2: 

Przebudowa wodociągu w ul. Grabińskiej 
  

3. 

Zadanie nr 3: 

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Byszewskiej na odcinku 
od granicy Nowosolna (posesja nr 33a) do ul. Brzezińskiej   

4. 
Zadanie nr 4 

Modernizacja wodociągów w ul. Brzezińskiej 

5. RAZEM brutto:  
(suma pozycji 1 - 4) 

UWAGA: 
Wartość z poz. 5 „RAZEM brutto” nale ży wpisać do Formularza oferty odpowiednio dla części nr 2  
(Załącznik nr 1 do SIWZ) 
 
Podpisy: 

Lp. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

reprezentowania 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 

1.  

 

    

2.  
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Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 

FORMULARZ CENOWY 

dla części nr 3 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania pn: „Budowa  
i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III” 

L.p. Nr i nazwa zadania Cena brutto 
PLN 

1 2 3 

1. 

Zadanie nr 1: 

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Popielarnia na odcinku od ul. 
Pomorskiej do posesji nr 20 

  

2. 

Zadanie nr 2: 

Przebudowa wodociągu w ul. Iglastej na odcinku od ul. Pomorskiej do 
posesji nr 47 

  

3. 

Zadanie nr 3: 

Przebudowa wodociągu w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Iglastej do 
ul. Popielarnia oraz w ul. Frezjowej   

4. 

Zadanie nr 4 

Przebudowa wodociągu w ul. Mileszki na odcinku od ul. Pomorskiej 
do ul. Gerberowej 

5. RAZEM brutto:  
(suma pozycji 1 – 4) 

UWAGA: 
Wartość z poz. 5 „RAZEM brutto” nale ży wpisać do Formularza oferty odpowiednio dla części nr 3  
(Załącznik nr 1 do SIWZ) 
  
Podpisy: 

Lp. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

reprezentowania 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 

1.  

 

    

2.  
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Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

dla części ……….. ** 

 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 
   

   

 

Oświadczamy, że: 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, stosownie do treści art. 44 w zw.  
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
2013r., poz. 907 ze zm.) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dla zadania: „Budowa  
i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III” , prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

(**) należy określić część postępowania (1, 2, 3), na którą/które Wykonawca składa ofertę 

 

Podpisy: 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

reprezentowania 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1.  

 

    

2.  
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Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 
   

   

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pod nazwą „Budowa i przebudowa 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III” prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, oświadczam(y), że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert wykonałem (liśmy) następujące zamówienia: 

l.p. 

przedmiot zamówienia 
(opisać zgodnie  
z wymaganiami 
określonymi w Rozdz. V 
ust. 1 pkt 2) SIWZ) 

data wykonania 
(dd/mm/rrrr) 

odbiorca zamówienia nr części** 

     

     

     

 
Oświadczam(y), że:  
a. poz. ………… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców* 

składającego/składających ofertę, 
b. poz. ……… wykazu jest doświadczeniem innych podmiotów, których zasoby zostaną  oddane 

mi/nam* do dyspozycji na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, na potwierdzenie czego 
załączam/y* pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 7. SIWZ. 

(*) niewłaściwe skreślić 
(**) należy określić część postępowania (1, 2, 3), dla której Wykonawca wykazał robotę budowlaną 

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody dotyczące wskazanych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty. Za główne roboty budowlane, 
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których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów uznaje się co 
najmniej roboty budowlane niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego  
w Rozdziale V ust. 1 pkt  2) SIWZ; 

2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to dokumenty, o których 
mowa powyżej w pkt. 1 winny być wystawione na ten podmiot.  

 

 

 

Podpisy: 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
reprezentowania 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

reprezentowania 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1.  

 

    

2.  
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Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi 

Wykaz osób 

dla części ……….. ** 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, oraz informacją o podstawie  
do dysponowania tymi osobami 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 
   

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania „Budowa  
i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III”” prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że w realizacji niniejszego zamówienia 
uczestniczyć będą następujące osoby:  
 

l.p. Imię i nazwisko 
kwalifikacje zawodowe 

(nazwa uprawnień i 
data ich uzyskania) 

Doświadczenie 
(opisać zgodnie  

z wymaganiami określonymi  
w Rozdz. 5 ust. 1 pkt 3) SIWZ) 

podstawa 
dysponowania 

osobami 

     

Oświadczam(y), że:  
a. dysponuję/dysponujemy* osobą/osobami* wskazanymi w poz. ……….. Wykazu, 
b. nie dysponuję/nie dysponujemy* osobą/osobami* wskazanymi w poz. ……….., lecz zasoby  

te zostaną oddane mi/nam* do dyspozycji na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,  
na potwierdzenie czego załączam/y* pisemne zobowiązanie, o którym mowa  
w Rozdziale VI ust. 3  SIWZ. 

(*) niewłaściwe skreślić 
(**) należy określić część postępowania (1, 2, 3), na którą/które Wykonawca składa ofertę 

Podpisy: 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

reprezentowania 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1.      

2.      
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Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi 

 

Oświadczenie w zakresie posiadania uprawnień przez osoby 
uczestniczące w wykonywaniu zamówienia 

dla części ……….. ** 

 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 
   

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania: „Budowa i 
przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III” prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.  

 
(**) należy określić część postępowania (1, 2, 3), na którą/które Wykonawca składa ofertę 

 
 
 
Podpisy: 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

reprezentowania 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1.      

2.      
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„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III” 13 
 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi 

Oświadczenie  

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

dla części ……….. ** 

 

l.p. Nazwa Wykonawcy: Adres: 
   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania „Budowa i przebudowa 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III” prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku  
z okolicznościami, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 907, ze zm.). 
 
 
(**) należy określić część/części postępowania (1, 2, 3), na którą/które Wykonawca składa ofertę 

 
 
 
 
Podpisy: 

Lp. 
Nazwa 

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania 
Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

Pieczęć 
Wykonawcy 

Miejscowość 
i data 

1.  

 

    

2.  

 

    

 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest 
składane przez każdego z nich z osobna.  
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„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III” 14 
 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
dla części ……….. *** 

l.p. Nazwa Wykonawcy: Adres: 
   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania „Budowa i przebudowa 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III” prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego,  ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że na dzień składania ofert wykonawca: 

nie należy do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zm.) 

należy do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty: 

1)………………………………………………………………………………………………... 

2)……………………………………………………………………………………………….. 

3)……………………………………………………………………………………………….. 

(*) niepotrzebne skreślić lub pominąć 
(**) zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, 
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również 
tego przedsiębiorcę. 
 
(***) należy określić część/części postępowania (1, 2, 3), na którą/które Wykonawca składa ofertę 
 
Podpisy: 

Nazwa Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby 
upoważnionej do 
reprezentowania 

Wykonawcy 

Podpis osoby 
upoważnionej do 
reprezentowania 

Wykonawcy 

Pieczęć 
Wykonawcy 

Miejscowość  
i data 

     

W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest 
składane przez każdego z nich z osobna. 


