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Załącznik 1 do SIWZ 

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

FORMULARZ OFERTY 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania „Opracowanie 

kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: 

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach 

Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” 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  

 

Osoba uprawniona do składania postąpień w toku aukcji, zgodnie z zapisami Rozdziału 14 pkt 8 SIWZ:  

Imię i nazwisko  

Nr telefonu  

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(emy) wykonanie niniejszego zamówienia w terminie 48 miesięcy od daty zawarcia 

umowy zgodnie z zapisami rozdziału 4 SIWZ; 

4. cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:  
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Część 1: 

cena oferty brutto: ……………………………………… PLN (z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji 

VAT na towary i usługi wskazane w pkt 15) 

VAT (23%)  

cena oferty netto: ……………………………………. PLN (z uwzględnieniem pozycji towarów i usług 

wskazanych w pkt 15), 

Cena oferty brutto (z VAT) wynika z Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2a do 

SIWZ i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,                              

w szczególności wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wzoru umowy. 

Część 2: 

cena oferty brutto: ……………………………………… PLN (z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji 

VAT na towary i usługi wskazane w pkt 15) 

VAT (23%)  

cena oferty netto: ……………………………………. PLN (z uwzględnieniem pozycji towarów i usług 

wskazanych w pkt 15), 

Cena oferty brutto (z VAT) wynika z Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2b do 

SIWZ i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,                              

w szczególności wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wzoru umowy. 

Część 3: 

cena oferty brutto: ……………………………………… PLN (z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji 

VAT na towary i usługi wskazane w pkt 15) 

VAT (23%)  

cena oferty netto: ……………………………………. PLN (z uwzględnieniem pozycji towarów i usług 

wskazanych w pkt 14), 

w tym: 

cena zamówienia podstawowego netto ………………………………………… PLN (z uwzględnieniem 

pozycji towarów i usług wskazanych w pkt 15);  

cena zamówienia podstawowego brutto ………………………………………. PLN (z podatkiem VAT, bez 

uwzględnienia pozycji VAT na towary i usługi wskazane w pkt 14) 

cena prawa opcji netto …………………………………….. PLN (z uwzględnieniem pozycji towarów i 

usług wskazanych w pkt 15);  

cena prawa opcji brutto …………………………………… PLN (z podatkiem VAT, bez uwzględnienia 

pozycji VAT na towary i usługi wskazane w pkt 15) 

Cena oferty brutto (z VAT) wynika z Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 c do 

SIWZ i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,                              

w szczególności wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wzoru umowy. 

5. zobowiązujemy się do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne, 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji dla ostatniego Zadania, zgodnie z 

warunkami Wzoru Umowy stanowiącej załącznik nr 12a-b do SIWZ, 

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 4. 
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7. Część 1 - Oświadczam(y), że osoba skierowana do realizacji zamówienia, która będzie wskazana 

w Załączniku nr 5a do SIWZ (Wykaz osób) na stanowisko: Projektanta nr 1, tj. Pan/Pani 

………………………………………….…………., posiada uprawnienia  do pełnienia funkcji  Projektanta 

zgodne z Rozdziałem 5 pkt. 1.2.3, ppkt. 1.2.3.2, lit. a) oraz wymagane doświadczenie zawodowe 

zgodne z Rozdziałem 5 pkt. 1.1, ppkt. 1)  - innych niż będą wykazane na potwierdzenie spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 5 pkt.  1.2.3.2, lit. b)po uzyskaniu 

uprawnień, których mowa w Rozdziale 5 1.2.3 ppkt. 1.2.3.2, lit. a) 

 

L.p. 

Nazwa i rodzaj 

dokumentacji   

Nazwa  i adres 

Zleceniodawcy 

Czy uzyskał decyzje 

środowiskową 

Długość 

kanału 

 w metrach 

Z przejściem pod 

rzeką przy 

zastosowaniu 

syfonu 

1.   TAK/NIE *  TAK/NIE * 

2.   TAK/NIE *  TAK/NIE * 

 

8. Część 2 - Oświadczam(y), że osoba skierowana do realizacji zamówienia, która będzie wskazana 

w Załączniku nr 5b do SIWZ (Wykaz osób) na stanowisko: Projektanta 1, tj. Pan/Pani 

………………………………………….…………., posiada uprawnienia  do pełnienia funkcji  Projektanta 

zgodne z Rozdziałem 5 pkt. 1.2.3 ppkt. 1.2.3.2.  lit. a) oraz wymagane doświadczenie zawodowe 

zgodne z Rozdziałem 9 pkt. 1.2, ppkt. 2)  - innych niż będą wykazane na potwierdzenie spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 5 pkt.  1.2.3.2, lit. b) po uzyskaniu 

uprawnień, których mowa w Rozdziale 5 1.2.3 ppkt. 1.2.3.2, lit. a) 

L.p. 

Nazwa i rodzaj 

dokumentacji   

Nazwa  i adres 

Zleceniodawcy 

Czy uzyskał decyzje 

środowiskową 

Długość 

kanału 

 w metrach 

Projekt 

przepompowni 

ścieków (min. 

część 

elektryczną, 

 AKPiA, 

telemechanikę, 

przekaz 

danych 

1.   TAK/NIE *  TAK/NIE * 

2.   TAK/NIE *  TAK/NIE * 

 

9. Część 3 - Oświadczam(y), że osoba skierowana do realizacji zamówienia, która będzie wskazana 

w Załączniku nr 5c do SIWZ (Wykaz osób) na stanowisko: Projektanta, tj. Pan/Pani 

………………………………………….…………., posiada uprawnienia  do pełnienia funkcji  Projektanta 

zgodne z Rozdziałem 5 pkt. 1.2.3 ppkt. 1.2.3.2.  lit. a) oraz wymagane doświadczenie zawodowe 

zgodne z Rozdziałem 9 pkt. 1.3, ppkt. 3)  - innych niż będą wykazane na potwierdzenie spełnienia 
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warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 5 pkt.  1.2.3 ppkt. 1.2.3.2, lit. b) po 

uzyskaniu uprawnień, których mowa w Rozdziale 5 pkt.  1.2.3 ppkt. 1.2.3.2, lit. a) 

L.p. 
Nazwa i rodzaj 

dokumentacji   

Nazwa  i adres 

Zleceniodawcy 

Długość kanału/sieci w 

metrach 

1.    

2.    

10. niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni; 

11. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący Załącznik nr 12a-b do SIWZ; 

12. w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną podane przez Zamawiającego; 

13. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia]* 

14. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia; 

15. oświadczam(y), że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów  

i usług oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych).  

W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, informacja winna 

wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

(ww. zapis związany jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy  

o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych) 

 

L.P. Nazwa (rodzaj) towaru/ usługi, których 

dostawa/świadczenie będzie prowadzić do 

powstania 

Wartość towaru/usługi bez kwoty 
podatku VAT 

   

   

Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższą tabelę niewypełnioną, to Zamawiający przyjmie, iż wybór oferty 
Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
 

16. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 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 
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Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższą tabelę niewypełnioną, to Zamawiający przyjmie, iż żadne z informacji nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

UWAGA! Jeżeli Wykonawca wypełnia powyższa tabelę zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z zapisami Rozdziału 12 – Opis 

sposobu przygotowania ofert, pkt 25). 

17. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi, jako 

podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu: 

Uwaga: 

W przypadku wykonywani a części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego powołuje się 

Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres 

prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

Lp. 

Nazwa części zamówienia 
przewidziana do wykonania 

przez podwykonawcę – 
podmiot udostepniający 

swoje zasoby 

Nazwa (firma) podwykonawcy  

Nr części postępowania: 

1.   

 

2.   

 

 

18. zamierzam(y) powierzyć n/w podwykonawcom następujące części zamówienia 
 

Lp. 
Nazwa części zamówienia 

przewidziana do wykonania 
przez podwykonawcę 

Nazwa (firma) podwykonawcy (o 
ile jest znana na dzień 
sporządzania oferty) 

Nr części postępowania: 

1.   

 

2.   

 

 
Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższe tabele niewypełnione  to Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca 
samodzielnie zrealizuje całe niniejsze zamówienie  
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19.  przesłany na adres Zamawiającego: jedz@lsi.net.pl plik JEDZ-a  został opatrzony hasłem***:  

Nazwa 
WYKONAWCY/PODMIOTU 

UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE 
ZASOBY 

HASŁO: 

JEDZ  
oznaczony 

numerem:**** 
(jeżeli dotyczy): 

Inne informacje dotyczące 
dostępu do JEDZ *** 

(jeżeli dotyczy) 

   
 

   
 

   
 

 

20. Oświadczam(my), że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu, zawarcia i realizacji umowy o udzielenie zamówienia. 

21. Pozostałe dane Wykonawcy/Wykonawców: 

Nr konta bankowego, na które 
należy zwrócić wadium  
(w przypadku wniesienia 
wadium w formie pieniężnej) 

Należy podać tylko w przypadku gdy jest to inny nr konta niż to, z którego 
wadium wpłynęło na konto Zamawiającego. 

Informacja czy Wykonawca 
jest**: 
(w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie,  
 wymaganą informację należy podać w 
odniesieniu do lidera)  

mikroprzedsiębiorstwem 
 
 
TAK/NIE* 

małym lub średnim 
przedsiębiorstwem 
 
TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

** Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych 

*** Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść 

oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu,                   

w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych 

zawartych w JEDZ. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wystarczające będzie 

wskazanie hasła dostępu do pliku JEDZ tylko na jednym z formularzy oferty. 

****Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ 

na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę 

postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na 

identyfikację wykonawcy (W przypadku oznaczenia JEDZ numerem - numer ten musi być wskazany w treści oferty)   

 zaznaczyć odpowiednie 

 

Miejscowość i data:……………………………………    ….………………………………. 
           Podpis i pieczęci

mailto:jedz@lsi.net.pl
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