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Załącznik nr 2 do OIWZ – Wzór formularza ofertowego 

Formularz ofertowy 

    W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze prowadzonej w trybie przetargu pn.: 
,,Wypracowanie modelu wspierania i budowania niefor malnej wspólnoty 
mieszka ńców poprzez działania animacyjno-integracyjne – Mod elowa Wspólnota”   
w ramach projektu pilotaŜowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji 
obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” 
przedkładamy niniejszą ofertę  

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

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

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło Ŝona przez 1:  

L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  

NIP REGON 

     

     

     
 

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 Ŝej podpisany(i) o świadczam(y), Ŝe: 

4.1. zapoznałem(liśmy) się z Opisem Istotnych Warunków Zamówienia (w tym  
ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmuję(emy) warunki  
w niej zawarte; 
 

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią OIWZ, 
wyjaśnieniami do Opisu Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do 
niej zmianami; 

                                            
1 Wykonawca modeluje tabelę powyŜej w zaleŜności 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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4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą 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 złoŜonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia; 

4.6. uwaŜam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres jej złoŜenia do 
momentu wyboru oferty lub wyboru innej oferty, albo gdy przetarg został 
uniewaŜniony lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
 

4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w OIWZ, 
 

4.8. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze 
umowy, 

4.9. oświadczam(y), Ŝe wszystkie informacje podane w załączonych do oferty 
oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione  
z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji 
 

4.10. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia innemu 
podmiotowi, jako podwykonawcy udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu: 

 

Lp. 
Firma podwykonawcy 

Część zamówienia 

1   

2   

 
4.11. zamierzam(y) powierzyć wykonanie  następujących części zamówienia 

podwykonawcom: 
 

Lp. 
Firma podwykonawcy 

Część zamówienia 

1   

2   

4.12. Wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) proszę zwrócić na rachunek 
bankowy numer: (Nie dotyczy) 

 
 

5. CENA OFERTY  

                                            
3 niepotrzebne skreślić 
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[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. 13 OIWZ] 

 

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w OIWZ. 
 

5.1. informuję(emy), Ŝe wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania  
po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego (podatek odwrócony), w związku  
z czym wskazuję (emy) nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 
710 z póź. zm.)) 

� Tak,(jeśli tak, prosz ę wskaza ć nazwę i warto ść bez kwoty podatku VAT 
towaru/usługi……………………………………………………………  

� Nie 
  

Uwaga:  

niezaznaczenie przez wykonawcę powyŜszej informacji i niewypełnienie wskazanych pól 
rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, Ŝe wybór oferty Wykonawcy nie 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
 

5.2. Cena oferty brutto za wykonanie całego zakresu rzeczowego zamówienia wynosi 
j.n: 
 

 
cena oferty brutto ……………………………….. PLN  
 

VAT  ……….%,  kwota VAT: ……………………………… PLN 

kwota oferty netto ………………….……...PLN  
 

 

5.2.1. Cena oferty brutto została wyliczona na podstawie wskazanych w tabeli poniŜej cen 
brutto za wykonanie zakresów zadań w ramach realizacji zamówienia: 

 

L.p. 
 

Zadania do wykonania   
w ramach realizacji 

zamówienia 

WARTOŚĆ 

Netto PLN Stawka VAT 
(%) Brutto PLN 

1 2 3 4 

1 
Zadanie I  Opracowanie 

szczegółowych zasad funkcjonowania 
programu mikrograntów. (zgodnie z 

wzorem umowy § 1 ust.1 a) 

   

2 

Zadanie II  Przeprowadzenie konkursu 
na dofinansowanie w ramach 

Programu Mikrograntów i 
monitorowanie zaplanowanych mikro-

działań do końca realizacji 
Zamówienia. (zgodnie z wzorem 

umowy § 1 ust.1 b ) 

   

3 

Zadanie III  Opracowanie Raportu 
Końcowego składającego się na Model    

Modelowej Wspólnoty z wykonania 
Zamówienia. (zgodnie z wzorem 

umowy § 1 ust.1 c) 

   

Razem cena brutto  za wykonanie zadania I -III 
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Uwaga:  
� Kwota 100 000 PLN ( BRUTTO) przeznaczona na mikrogr anty nie stanowi 

wynagrodzenia Wykonawcy. 
� Wykonawca nie wlicza jej do ceny oferty brutto. 
� Proponowany przebieg przekazania dofinansowania na mikrodziałania został 

opisany w zał. nr 1 do OIWZ. 
 
6. Wraz z ofert ą składamy:  

 
 

6.1. Dla oceny kryterium pozacenowego ,,Metodologia” (załączamy do oferty) opis 
metodologi działania opisanej w pkt 10.4.2 OIWZ.  

�- TAK*  
�- NIE* 
Uwaga: 

1. Nie załączenie wymaganej (metodologii działań) do oferty spowoduje jej 
odrzucenie, jako niezgodnej z treścią OIWZ. 

* - zaznaczyć właściwe 

 

6.2. Dla oceny kryterium pozacenowego ,,Doświadczenie” (załączamy do oferty) wykaz 
dodatkowych doświadczeń osób skierowanych do wykonania zamówienia 
zgodnie z pkt. 10.4.3. OIWZ. (Załącznik nr 7 do OIWZ .) 

�- TAK*  
�- NIE* 

* - zaznaczyć właściwe 
 
 
 
6. Wykaz zał ączników i dokumentów przedstawianych w ofercie prze z 

Wykonawc ę(ów): 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
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……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
 
 
 
 
 

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

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

Oświadczenie wykonawcy  

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówie ń publicznych 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło Ŝona przez:        

L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  NIP REGON 

     

     

     

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 
,,Wypracowanie modelu wspierania i budowania niefor malnej wspólnoty mieszka ńców 
poprzez działania animacyjno-integracyjne – Modelow a Wspólnota”  w ramach projektu 
pilotaŜowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na 
wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” oświadczam, co następuje: 

 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w Opisie Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 
 
 

……………… 

…………………………………….. 

Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  
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2. INFORMACJA WYKONAWCY W ZWI ĄZKU Z POLEGANIEM NA 

ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW ( je Ŝeli dotyczy)  

Oświadczam, Ŝe w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w Opisie Istotnych Warunków Zamówienia, polegam 

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
         w następującym zakresie:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(okre ślić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
 
2 …………………………………………………………………………………….……… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

          
        w następującym zakresie:  
 
       ………………………………………………………………………………………………… 

(okre ślić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 4 do OIWZ (składaj ą wszyscy Wykonawcy) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówie ń publicznych 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło Ŝona przez:  

L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  NIP REGON 

     

     

     

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
,,Wypracowanie modelu wspierania i budowania niefor malnej wspólnoty 
mieszka ńców poprzez działania animacyjno-integracyjne – Mod elowa 
Wspólnota”  w ramach projektu pilotaŜowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia 
rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”, 
oświadczam, co następuje: 
1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  

Z POSTEPOWANIA:  
 

Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.   

 

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa Ŝnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów ) 
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2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA, KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: ( je Ŝeli dotyczy) 

 

Oświadczam, Ŝe w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych 
zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  
1. …………………………………………………………………………… 
…………………..           (podać pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 
            (podać pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa Ŝnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów ) 
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Załącznik nr 7 do OIWZ  

Wykaz zdobytych do świadcze ń osób, które b ędą brały 
udział w realizacji zamówienia dla oceny  

w ramach kryterium ,,Do świadczenie”  

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

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

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło Ŝona przez: 

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

   

   
 

Oświadczam/my Ŝe: ni Ŝej wymienione osoby, b ędą uczestniczy ć w realizacji 
zamówienia p.n.:  ,,Wypracowanie modelu wspierania i budowania niefor malnej 
wspólnoty mieszka ńców poprzez działania animacyjno-integracyjne – Mod elowa 
Wspólnota”  w ramach projektu pilotaŜowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia 
rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” i były 
wykonawcami /zrealizowały w okresie ostatnich piciu latach przez złoŜeniem oferty/ działań; 

� z zakresu animacji społecznej, animacji kultury, aktywizacji społeczno-gospodarczej  
i edukacji dla przedsiębiorczości, pedagogiki i profilaktyki społecznej, animacji sportu 
 i kultury fizycznej, 

 jak w wykazie, w tabeli poniŜej. 

Imię i  nazwisko 
osoby skierowanej do 

wykonania 
zamówienia  

Zdobyte doświadczenie  
( nazwa wykonanego/ 

zrealizowanego działania) 
wskazanego w 

pkt.10.4.3.1 OIWZ  

Nazwa i adres 
kontaktowy podmiotu, 

na rzecz którego usługa 
została wykonana. 

Termin wykonania 
działania\. 

data wykonania: 
od …..do …. 

1 2 3 4 
   

 

   

 

 

W ramach kryterium ,,Do świadczenie „ punkt 10.4.3.1 OIWZ wykonawca mo Ŝe otrzyma ć 
łączenie maksymalnie 20 punktów. Oceniane b ędzie ł ączne do świadczenie osób 
skierowanych przez Wykonawc ę do wykonania zamówienia zdobyte w działaniach j.w  
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Uwaga:  

Punkty zostan ą przyznane za wykazane do świadczenia osób skierowanych do 

wykonania zamówienia  inne ani Ŝeli do świadczenia wykazane na potwierdzenie 

spełnienia wymaganego warunków udziału w post ępowaniu okre ślonego w poz. 5.1.3. 

OIWZ. 
 
 
 

 
 

……………… …………………………………….. 
Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa Ŝnionej(ych) do podpi sania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 8 do OIWZ  
 
 
 

Wykaz osób, które b ędą brały udział w realizacji zamówienia 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

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

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło Ŝona przez: 

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

   

   
 

Oświadczam/my Ŝe: ni Ŝej wymienione osoby b ędą uczestniczy ć w realizacji zamówienia 
p.n.:  ,,Wypracowanie modelu wspierania i budowania niefor malnej wspólnoty 
mieszka ńców poprzez działania animacyjno-integracyjne – Mod elowa Wspólnota”  w 
ramach projektu pilotaŜowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów 
miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” 

3. niŜej wymienione osoby tworz ą ,,zespół osób”, który b ędzie wykonywał 
zamówienie i posiadaj ą doświadczenie, wymagane  pkt 5.1.3.1 OIWZ.: 

Imię i nazwisko 
osoby skierowanej do 

wykonania 
zamówienia 

Zdobyte doświadczenie  
( nazwa wykonanej 

usługi) wskazane w pkt 
5.1.3.1 OIWZ 

Nazwa i adres 
podmiotu, na rzecz 

którego usługa 
została wykonana 

Termin 
wykonania 
działania\. 

data wykonania: 
od …..do …. 

Podstawa 
dysponowania 

osobą 

1 2 3 4 5 
     

dysponuj ę* 
 
będę dysponował* 

 
    dysponuj ę* 

 
będę dysponował* 

 

 

*Uwaga:  

1. Przez stwierdzenie „dysponuj ę” naleŜy rozumieć stosunek prawny wiąŜący 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 ” naleŜy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić 
swój potencjał kadrowy.  
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……………… …………………………………….. 
Miejscowo ść / Data Podpis(y) osoby(osób) upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 5 do OIWZ – Wzór umowy 

Wzór umowy 

Wzór umowy dla post ępowania.:  ,,Wypracowanie modelu wspierania i budowania 
nieformalnej wspólnoty mieszka ńców poprzez działania animacyjno-integracyjne – 
Modelowa Wspólnota”  w ramach projektu pilotaŜowego pn. „Opracowanie modelu 
prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 
2” 
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