
BZU.IG.2291-36/14     Załącznik nr 1 do SIWZ   

„Budowa wodociągu w ul. Średniej, ul. Śródziemnomorskiej i ul. Młynarskiej oraz kanalizacji ogólnospławnej w 
ul. Młynarskiej w Łodzi”  1 
 

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 wodociągu w ul. Średniej, ul. Śródziemnomorskiej i ul. Młynarskiej oraz kanalizacji 
ogólnospławnej w ul. Młynarskiej 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  

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 daty przekazania terenu budowy; 
b. dla części 2 –  9 miesięcy od daty przekazania terenu budowy; 

 
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 , 
(słownie brutto: ...................................................................................................................... PLN);  
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stawka podatku VAT........................... % 
 wyszczególnienie cen za poszczególne zadania znajduje się w Formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik nr 1 b 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 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. 
 

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 
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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 


