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Załącznik nr 2 do OIWZ  

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej, którego przedmiotem jest: 
„Opracowanie modelu prowadzenia partycypacji społecznej w projektowaniu 
przestrzeni publicznej dla inwestycji miejskich” –   przedkładam/y niniejszą ofertę: 

1. ZAMAWIAJĄCY 

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

2. WYKONAWCA 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:  

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

Wykonawcy(ów) 
NIP REGON 

     

     

     

 

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY 

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na nw. 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 OIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę (imy) do 
                                                           
1  Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
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niego zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte; 

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią OIWZ, 

wyjaśnieniami do OIWZ oraz wprowadzonymi do niego zmianami; 

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

się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4.4. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą w terminie do wybrania innej 

oferty, albo gdy przetarg został unieważniony lub zamknięty bez wybrania 

którejkolwiek z ofert; 

4.5. zobowiązuję(my) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 

określonym w OIWZ i we wzorze umowy; 

4.6. akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy; 

4.7. oświadczam(y), że 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. 

4.8. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Lp Firma podwykonawcy Część zamówienia 

   

   

 

5. CENA OFERTY 
[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia] 

5.1. Informuję(emy), że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 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:  (wg załącznika nr 11 i 14 
do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 710 ze zm.),  

 Tak, (jeśli tak, proszę wskazać nazwę i wartość bez kwoty podatku VAT 
towaru/usługi………………………….....………………………………………….. 

 Nie 
 * Uwaga niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie wskazanych pól  

rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie   

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  
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5.2. cena mojej (naszej) oferty wynosi: 
 
5.2.1 Cena zamówienia podstawowego 
 

Cena oferty brutto została wyliczona na podstawie wskazanych w tabeli poniżej cen brutto za 

wykonanie poszczególnych zadań  w ramach realizacji zamówienia: 

L.p. 
Zadania do wykonania   

w ramach realizacji zamówienia 
Cena brutto w PLN 

1 2 3 

1  zadanie nr 1  

2 zadanie nr 2  

3 zadanie nr 3  

4 zadanie nr 4  

RAZEM CENA BRUTTO  (suma poz. 1 - 4)  

 

5.2.2  Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji 

wynosi  

 

Cena prawa opcji brutto (z VAT):  ………………..………………………………PLN 

 

 

Uwaga! 

Wskazana przez Wykonawcę cena prawa opcji nie może być niższa niż 15% 

wycenionego zamówienia podstawowego, jednocześnie nie może być wyższa niż 20% 

zamówienia podstawowego wskazanego w pkt. 5.2.1. 

 

5.3. KARTA OCENY KRYTERIUM "DOŚWIADCZENIE OSOBY/OSÓB 
SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA "  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na Opracowanie modelu 
prowadzenia partycypacji społecznej w projektowaniu przestrzeni publicznej 
dla inwestycji miejskich oświadczam (oświadczamy), że osoba/osoby 
skierowane do realizacji zamówienia: 
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5.3.1  Koordynowała i/lub uczestniczyła w wykonaniu usługi lub usług  
dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji 
programów, projektów, prowadzenia spotkań, badań, analiz lub innych 
zadań z dziedziny partycypacji społecznej w procesach związanych  
z projektowaniem lub planowaniem przestrzennym: 

………………………… 

………………………… 

Imię i nazwisko osoby 
skierowanej do realizacji 
zamówienia 

 usługi o łącznej wartości poniżej 15 000 zł 

 usługi o łącznej wartości od 15 000 zł do 20 000 zł 

 usługi o łącznej wartości powyżej 20 000 zł do 25 000 zł 

 usługi o łącznej wartości powyżej 25 000 zł do 30 000 zł 

 usługi o łącznej wartości powyżej 30 000 zł 

 

Uwaga! 

1. Wskazana usługa nie może być tożsama z usługą wskazaną na potwierdzenie spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu z pkt. 5.1.3.1 OIWZ.  

2. Oceniane doświadczenie odnosi się do osób, które wykonawca wskaże jako osoby skierowane 

do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do OIWZ – wykaz osób. 

3. W przypadku gdy Wykonawca wskaże w załączniku nr 2 do OIWZ inną osobę niż w załączniku nr 

5 do OIWZ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, 

która koordynowała i/lub uczestniczyła w wykonaniu usługi lub usług o łącznej wartości do 15 000 

zł dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów, projektów, 

prowadzenia spotkań, badań, analiz lub innych zadań z dziedziny partycypacji społecznej  

w procesach związanych z projektowaniem lub planowaniem przestrzennym, a w tym 

podkryterium  otrzyma 0 pkt. 

4. W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż 

jeden kwadrat w załączniku nr 2 do OIWZ – formularz ofertowy na karcie oceny kryterium 

„Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia” w powyższym podkryterium. 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która 

koordynowała i/lub uczestniczyła w wykonaniu usługi lub usług o łącznej wartości do  

15 000 zł dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów, projektów, 

prowadzenia spotkań, badań, analiz lub innych zadań z dziedziny partycypacji społecznej  

w procesach związanych z projektowaniem lub planowaniem przestrzennym, a w tym 

podkryterium  otrzyma 0 pkt. 

5. W przypadku nie wskazania imienia i nazwiska na karcie oceny kryterium „Doświadczenie 

osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia” w załączniku nr 2 do OIWZ – formularz 

ofertowy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która 

koordynowała i/lub uczestniczyła w wykonaniu usługi lub usług o łącznej wartości do 15 000 zł 

dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów, projektów, prowadzenia 

spotkań, badań, analiz lub innych zadań z dziedziny partycypacji społecznej  

w procesach związanych z projektowaniem lub planowaniem przestrzennym, a w tym 

podkryterium  otrzyma 0 pkt. 
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5.3.2    Jest autorem i/lub współautorem publikacji i/lub raportów, opisujących 
proces/y i/lub modele z zakresu partycypacji społecznej w planowaniu, 
wdrażaniu i/lub monitorowaniu rewitalizacji: 

 

………………………… 

………………………… 

Imię i nazwisko osoby 
skierowanej do realizacji 
zamówienia 

 0 publikacji/raportów 

 1-2 publikacje/raporty 

 3-4 publikacje/raporty 

 5 i więcej publikacji/raportów 

 

Uwaga! 

1. Oceniane doświadczenie odnosi się do osób, które wykonawca wskaże jako osoby 
skierowane do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do OIWZ – wykaz 
osób. 

2. W przypadku gdy Wykonawca wskaże w załączniku nr 2 do OIWZ inną osobę niż  
w załączniku nr 5 do OIWZ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponował osobą która nie jest autorem i/lub współautorem publikacji i/lub raportów, 
opisujących proces/y i/lub modele z zakresu partycypacji społecznej w planowaniu, 
wdrażaniu i/lub monitorowaniu rewitalizacji, a w tym podkryterium otrzyma 0 pkt. 

3. W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej 
niż jeden kwadrat w załączniku nr.2 do OIWZ – formularz ofertowy na karcie oceny 
kryterium „Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia”  
w powyższym podkryterium Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub 
będzie dysponował osobą która nie jest autorem i/lub współautorem publikacji i/lub 
raportów, opisujących proces/y i/lub modele z zakresu partycypacji społecznej w 
planowaniu, wdrażaniu i/lub monitorowaniu rewitalizacji, a w tym podkryterium otrzyma 0 
pkt. 

4. W przypadku nie wskazania imienia i nazwiska na karcie oceny kryterium 
„Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia” w załączniku nr 2 
do OIWZ – formularz ofertowy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub 
będzie dysponował osobą która nie jest autorem i/lub współautorem publikacji i/lub 
raportów, opisujących proces/y i/lub modele z zakresu partycypacji społecznej  
w planowaniu, wdrażaniu i/lub monitorowaniu rewitalizacji, a w tym podkryterium 
otrzyma 0 pkt. 
 
 
 

5.3.3  Planowała lub moderowała/ły proces partycypacyjny, w którym 
zastosowano formy konsultacji społecznych wymienione w art. 6 ust. 3 
pkt 2 Ustawy o rewitalizacji tj. spotkania, debaty, warsztaty, spacery 
studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub 
zbieranie uwag ustnych. 
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………………………… 

………………………… 

Imię i nazwisko osoby 
skierowanej do realizacji 
zamówienia 

 1 z form 

 2 formy 

 3 formy 

  4 formy i więcej 

 
 

   Uwaga! 

1. Oceniane doświadczenie odnosi się do osób, które wykonawca wskaże jako osoby skierowane 

do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do OIWZ – wykaz osób. 

2. W przypadku gdy Wykonawca wskaże inną osobę w załączniku nr 2 do OIWZ niż w załączniku nr 

5 do OIWZ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, 

która planowała lub moderowała proces partycypacyjny, w którym zastosowano 1 formę 

konsultacji społecznych wymienioną w art. 6 ust. 3 pkt 2 Ustawy o rewitalizacji (tj tj. spotkania, 

debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich 

lub zbieranie uwag ustnych) , a w tym podkryterium otrzyma 0 pkt. 

3. W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż 

jeden kwadrat w załączniku nr 2 do OIWZ – formularz ofertowy na karcie oceny kryterium 

„Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia” w powyższym podkryterium 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która planowała 

lub moderowała proces partycypacyjny, w którym zastosowano 1 formę konsultacji społecznych 

wymienioną w art. 6 ust. 3 pkt 2 Ustawy o rewitalizacji, a w tym podkryterium otrzyma 0 pkt. 

4. W przypadku nie wskazania imienia i nazwiska na karcie oceny kryterium „Doświadczenie 

osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia” w załączniku nr 2 do OIWZ – formularz 

ofertowy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która 

planowała lub moderowała proces partycypacyjny, w którym zastosowano 1 formę konsultacji 

społecznych wymienioną w art. 6 ust. 3 pkt 2 Ustawy o rewitalizacji, a w tym podkryterium 

otrzyma 0 pkt. 

 

5.3.4. Planowała lub moderowała proces partycypacyjny, w którym 
zastosowano   elementy lub pełną metodologię techniki Planning for 
Real. 
 

………………………… 

………………………… 

Imię i nazwisko osoby 
skierowanej do realizacji 
zamówienia 

 brak doświadczenia w zastosowaniu techniki 
Planning for Real 

 1-2 procesy partycypacyjne, w których 
zastosowano elementy metodologii techniki 
Planning for Real 

 3-4 procesy partycypacyjne, w których 
zastosowano elementy metodologii techniki 
Planning for Real lub co najmniej 1 proces 
partycypacyjny, w którym zastosowano pełną 
metodologię techniki Planning for Real 
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 co najmniej 2 procesy partycypacyjne, w 
których zastosowano pełną metodologię techniki 
Planning for Real 

 
Uwaga! 

1. Oceniane doświadczenie odnosi się do osób, które wykonawca wskaże jako osoby skierowane 

do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do OIWZ – wykaz osób. 

2. W przypadku gdy Wykonawca wskaże inną osobę w załączniku nr 2 do OIWZ niż w załączniku nr 

5 do OIWZ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, 

która nie ma doświadczenia w zastosowaniu techniki Planning for Real, a w tym podkryterium 

otrzyma 0 pkt. 

3. W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż 

jeden kwadrat w załączniku nr 2 do OIWZ – formularz ofertowy na karcie oceny kryterium 

„Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia” w powyższym podkryterium 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która nie ma 

doświadczenia w zastosowaniu techniki Planning for Real, a w tym podkryterium otrzyma 0 pkt. 

4. W przypadku nie wskazania imienia i nazwiska na karcie oceny kryterium „Doświadczenie 

osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia w załączniku nr 2 do OIWZ – formularz 

ofertowy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która 

nie ma doświadczenia w zastosowaniu techniki Planning for Real, a w tym podkryterium otrzyma 

0 pkt. 

5.3.5 Uczestniczyła w procesie projektowania przestrzeni publicznej dostępnej 
dla mieszkańców. 

………………………… 

………………………… 

Imię i nazwisko osoby 
skierowanej do realizacji 
zamówienia 

 0 projektów 

 1 projekt 

 2 projekty 

 3 projekty i więcej 

 

Uwaga! 

1. Oceniane doświadczenie odnosi się do osób, które wykonawca wskaże jako osoby skierowane 

do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do OIWZ – wykaz osób. 

2. W przypadku gdy Wykonawca wskaże inną osobę w załącznku nr 2 do OIWZ niż w załączniku nr 

5 do OIWZ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą która 
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nie uczestniczyła w procesie projektowania przestrzeni publicznej dostępnej dla mieszkańców  

a w tym podkryterium otrzyma 0 pkt. 

3. W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż 

jeden kwadrat w załączniku nr 2 do OIWZ – formularz ofertowy na karcie oceny kryterium 

„Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia” w powyższym podkryterium. 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą która nie 

uczestniczyła w procesie projektowania przestrzeni publicznej dostępnej dla mieszkańców a  

w tym podkryterium otrzyma 0 pkt. 

4. W przypadku nie wskazania imienia i nazwiska na karcie oceny kryterium „Doświadczenie 

osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia w załączniku nr 2 do OIWZ – formularz 

ofertowy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą która 

nie uczestniczyła w procesie projektowania przestrzeni publicznej dostępnej dla mieszkańców  

a w tym podkryterium otrzyma 0 pkt. 

 

5.4 KARTA OCENY KRYTERIUM "METODOLOGIA" 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia „Opracowanie modelu 
prowadzenia partycypacji społecznej w projektowaniu przestrzeni publicznej 
dla inwestycji miejskich” oświadczam (oświadczamy),iż załączam(y) do oferty 
metodologię form partycypacji dla Zadania 1, działanie 3a, o której mowa w pkt. 
10 OIWZ. 

 
UWAGA: 
W PRZYPADKU, KIEDY WYKONAWCA NIE ZAŁĄCZY DO OFERTY METODOLOGII   
ZAMAWIAJĄCY UZNA, ŻE OFERTA JEST NIEZGODNA Z TREŚCIĄ OIWZ I TAKA 

OFERTA NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA . 
 

6.  Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) wskazuję 
nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 
rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 
oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 
97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 
1 i 3 Pzp. 

 
(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) 
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty 
przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp) 
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Nazwa postępowania Numer postępowania 

(oznaczenie sprawy do której 

dokumenty zostały dołączone) 

Rodzaj oświadczeń lub 

dokumentów (znajdujących się 

w posiadaniu zamawiającego). 2 

   

 
 

7. Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców* 
 
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 
przedsiębiorstwem? 

 TAK 

   NIE 
Uwaga:  

*zaznaczyć odpowiednie.  

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami 
ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 
Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
 

8. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez 
Wykonawcę(ów): 

……………..………………………….      str. nr……. 

……………..………………………….      str. nr……. 

……………..………………………….      str. nr……. 

……………..………………………….      str. nr……. 

……………..………………………….      str. nr……. 

 
 
 
 

…................…………… ……..........……………............………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 

                                                           
2 Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), które 

znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z 

art. 97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 


