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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 polegaj ącej na opracowaniu  
i przeprowadzeniu programu partycypacji społecznej w ramach projektu  
pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji o bszarów miejskich na 
wybranym obszarze w Mie ście Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Region alnego w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 przedkładam/y niniejszą 
ofertę  

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1:        

Lp.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   
   

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY 2:  

[wszelka korespondencja prowadzona b ędzie wył ącznie na n/w adres / faks /  
e-mail] 

Osoba do kontaktów  
Adres 
korespondencyjny 

 

Nr telefonu  
Nr faksu   
Adres e-mail  
 
4. OŚWIADCZENIA  
Ja(my) ni żej podpisany(i) o świadczam(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, 
wyjaśnieniami do SIWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami; 

4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą 

                                            
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),  
z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  
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zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego; 

4.4. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]3;  

4.5. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia; 

4.6. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni   
od momentu upływu terminu złożenia ofert; 

4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ; 
4.8. akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 
 

5. CENA OFERTY 
[Cena brutto winna zawiera ć wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwi ązku  
z realizacj ą zamówienia.  Wyliczenie ceny brutto musi by ć dokonane zgodnie  
z wytycznymi  zawartymi w pkt. 12 SIWZ] 
 

 

Całkowita cena oferty brutto ………………………..... PLN, w tym nale żny 

podatek VAT. 

 

 
6. KARTA OCENY KRYTERIUM - „Proporcja kosztów kampa nii medialnej 

[Zadanie (b)] do kosztów wykonania całego Zamówieni a” 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
usługi polegaj ącej na opracowaniu i przeprowadzeniu programu party cypacji 
społecznej w ramach projektu pn. „Opracowanie model u prowadzenia 
rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszar ze w Mieście Łodzi” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna 
2007-2013 
 
a). oświadczam (o świadczamy), że  …….. % (procent) kosztów wykonania 

całego Zamówienia b ędą stanowi ć koszty kampanii medialnej [Zadanie (b)]. 
Uwaga: 
W przypadku kiedy Wykonawca w pkt 6a). Formularza ofertowego (załącznik nr 2 do 
SIWZ) nie poda procentu – Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 niepotrzebne skreślić 
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7. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez 

Wykonawcę(ów): 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 

 
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 3 do SIWZ (składaj ą wszyscy Wykonawcy) 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  
w post ępowaniu 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona 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 polegaj ącej na 
opracowaniu i przeprowadzeniu programu partycypacji  społecznej w ramach 
projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewita lizacji obszarów 
miejskich na wybranym obszarze w Mie ście Łodzi” współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Ro zwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 200 7-2013, oświadczam 
(oświadczamy), w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
że  spełniam(spełniamy) warunki udziału w postępowaniu. 
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 4 do SIWZ (składaj ą wszyscy Wykonawcy) 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona 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 polegaj ącej na 
opracowaniu i przeprowadzeniu programu partycypacji  społecznej w ramach 
projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewita lizacji obszarów 
miejskich na wybranym obszarze w Mie ście Łodzi” współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Ro zwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 200 7-2013, 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. 
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wykaz głównych usług  

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 
 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:        

Lp.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
WYKONAWCY(ów) 

   
   

 

Dotyczy post ępowania na: Usług ę polegaj ącą na opracowaniu i przeprowadzeniu 
programu partycypacji społecznej w ramach projektu pn. „Opracowanie modelu 
prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wyb ranym obszarze w Mie ście 

Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna  

2007-2013 
 

Lp. 
Przedmiot wykonanej usługi 

samodzielnie lub przez podmiot 
udost ępniaj ący do świadczenie 

Warto ść brutto 
wykonanej usługi 

 w PLN zgodnie z pkt. 
5.1.2 SIWZ 

Daty wykonania usługi 
od (dzień – miesiąc -rok) 
do (dzień – miesiąc -rok) 

Podmiot, na rzecz 
którego usługi zostały 

wykonane 
(nazwa, adres) 

Na potwierdzenie warunku udziału w post ępowaniu opisanego w pkt. 5.1.2 SIWZ 
oświadczam, że wykonałem n/w usługi:  

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

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) W wykazie Wykonawca winien ująć główne usługi w okresie ostatnich trzech lat 
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przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie odpowiadające swoim zakresem usługom określonym 
w warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w pkt. 5.1.2 SIWZ. 

2) Wykonawca winien dołączyć dowody potwierdzające, że usługi opisane  
w pkt. 5.1.2 SIWZ zostały wykonane należycie. 

3) Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego były wykonane usługi. 

4) 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.  

5) W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane  
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania ww. dowodów.  

 
 
 

……………… …………………………………….. 
Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 6 do SIWZ   

Wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 
 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:        

Lp.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 
  

 
 

  
 

 

 

Dotyczy post ępowania na: Usług ę polegaj ącą na opracowaniu i przeprowadzeniu 
programu partycypacji społecznej w ramach projektu pn. „Opracowanie modelu 
prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wyb ranym obszarze w Mie ście 

Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna  

2007-2013 
 

Oświadczam/my że: 
• niżej wymienione osoby b ędą uczestniczy ć w realizacji ww. zamówienia, 
• niżej wymienione osoby posiadaj ą wymagane kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i wykształcenie okre ślone w pkt. 5.1.4 SIWZ 
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Wymagania 
 
 

 
 

Imię i nazwisko 
 
 

Podstawa dysponowania osobą 

1 2 3 

 
 

1 ………………………………………………………………………………… 
 
 

 
dysponuj ę* 
podstawa dysponowania osob ą 
- umowa o pracę* 
- umowa zlecenie* 
- inne (podać  jakie)* 
…………..:………….......................................................................................................... 
będę dysponował* 
- zobowiązanie innego podmiotu 
 

2 osoby 
koordynujące  – 

każda posiadająca 
co najmniej dwuletnie 

doświadczenie w 
koordynacji lub/i 

realizacji programów 
finansowanych ze 
środków lub z 

udziałem środków 
zewnętrznych, w 

przypadku których 
istniał warunek 

sprawozdawczości 

 

2 ………………………………………………………………………………… 
 
 

 
dysponuj ę* 
podstawa dysponowania osob ą 
- umowa o pracę* 
- umowa zlecenie* 
- inne (podać  jakie)* 
…………..:………….......................................................................................................... 
będę dysponował* 
- zobowiązanie innego podmiotu 
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1 osoba zajmująca 
się księgowością – 

posiadająca co 
najmniej dwuletnie 
doświadczenie w 

zakresie 
prowadzenia 

finansów  
i rozliczania 

projektów lub/i 
programów 

finansowanych ze 
środków lub z 

udziałem środków 
zewnętrznych, w 

przypadku których 
istniał warunek 

sprawozdawczości 
 

 

 
 

1 ………………………………………………………………………………… 
 
 

 
dysponuj ę* 
podstawa dysponowania osob ą 
- umowa o pracę* 
- umowa zlecenie* 
- inne (podać  jakie)* 
…………..:………….......................................................................................................... 
będę dysponował* 
- zobowiązanie innego podmiotu 
 

 
2 osoby – każda 

mająca przynajmniej 
dwuletnie 

doświadczenie  
w prowadzeniu 

konsultacji 
społecznych lub/i 
innych działań z 

zakresu partycypacji 
społecznej 

 
 

1 ………………………………………………………………………………… 
 
 

 
dysponuj ę* 
podstawa dysponowania osob ą 
- umowa o pracę* 
- umowa zlecenie* 
- inne (podać  jakie)* 
…………..:………….......................................................................................................... 
będę dysponował* 
- zobowiązanie innego podmiotu 
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2 ………………………………………………………………………………… 
 
 

 
dysponuj ę* 
podstawa dysponowania osob ą 
- umowa o pracę* 
- umowa zlecenie* 
- inne (podać  jakie)* 
…………..:………….......................................................................................................... 
będę dysponował* 
- zobowiązanie innego podmiotu 
 

1 osoba mająca 
doświadczenie w 

tworzeniu i 
prowadzeniu 

kampanii medialnej 
popularyzującej 

tematykę działań 
społecznych 

 
 

1. …………………………………………………………………………………….. 
 

 
dysponuj ę* 
podstawa dysponowania osob ą 
- umowa o pracę* 
- umowa zlecenie* 
- inne (podać  jakie)* 
…………..:………….......................................................................................................... 
będę dysponował* 
- zobowiązanie innego podmiotu 
 

1 osoba z 
doświadczeniem w 

sporządzaniu 
opracowań i raportów  

z co najmniej 2 
projektów/programów 

z zakresu 
partycypacji 
społecznej 

realizowanych ze 
środków 

lub z udziałem 
zewnętrznych, w 

których był warunek 
sprawozdawczości 

 
 

1. …………………………………………………………………………………….. 
 

 
dysponuj ę* 
podstawa dysponowania osob ą 
- umowa o prac ę* 
- umowa zlecenie* 
- inne (poda ć  jakie)* 
…………..:………….......................................................................................................... 
będę dysponował* 
- zobowi ązanie innego podmiotu 
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* niepotrzebne skre ślić 
 

Uwaga:  

1. Przez stwierdzenie „dysponuj ę” 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 „b ędę dysponował ” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić swój potencjał kadrowy.  
 
 
 
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 
Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania 

 niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 
nr ref.: DOA-ZP-III.271.57.2014 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ  
 

Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi odr ębny plik (zapisany w formacie PDF). 
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Załącznik nr 8 do SIWZ (składaj ą wszyscy Wykonawcy )  

Lista / informacja w zakresie przynale żności do grupy kapitałowej 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona 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: usługa polegaj ąca na opracowaniu  
i przeprowadzeniu programu partycypacji społecznej w ramach projektu pn. „Opracowanie 
modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich  na wybranym obszarze w Mie ście Łodzi” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Ro zwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc T echniczna 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 * 
Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy 
1   
2   

 
���� Informuję  o tym, że nie należę (nie należymy)  do grupy kapitałowej *. 
 

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat.  

Uwaga niezaznaczenie żadnego kwadratu i niewypełnienie tabeli – Listy podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej -  przy jednoczesnym złożeniu podpisu i wstawieniu daty na niniejszym 
dokumencie będzie rozumiane przez Zamawiającego jako informacja o nieprzynależeniu do grupy 
kapitałowej. 
 

……………… …………………………………….. 
Miejscowo ść / Data 

 
Podpis(y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  


