
 

                                                                          

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Nr tel/faks…………………………………….. 

 

e-mail …………………………………. 
Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne w Łodzi 

ul. Plac Wolności 14  

91-415 Łódź 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

I. Po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi ja (my ) niżej podpisany (i) podejmuję 

(my) się wykonania usługi opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

roboty budowlane wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji pn.: „Modernizacja budynków i pomieszczeń MUZEUM 

ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI” za wynagrodzenie 

zryczałtowane, zwane dalej ceną ofertową w wysokości:  

dla części I zamówienia brutto……… …………………………zł. 

(słownie:........................................................................................…..……………………). 

w tym: 

Części I zamówienia – dla budynków A i C zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu 

zamówienia, wzorze umowy i SIWZ 

Lp. Kategoria kosztów kwota netto w zł  VAT % kwota  brutto w zł 

1 

Opracowanie kompleksowej 

dokumentacji 

projektowej „budowlanej” zgodnie 

z zapisami § 4 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy 

 

  

2 

Opracowanie przedmiarów i 

kosztorysów inwestorskich, oraz 

STWiOR zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 

pkt 2) wzoru umowy 

 

  

3 

Pełnienie nadzoru autorskiego w 

trakcie realizacji  inwestycji 

zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 4) wzoru 

umowy 

 

  

4 

Aktualizacja  audytu 

energetycznego zgodnie z zapisami § 

4 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy 
 

  

 
Cena ryczałtowa oferty - razem 

dla części I zamówienia 
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dla części II zamówienia brutto… …………………………zł. 

(słownie:........................................................................................…..……………………). 

w tym: 

 

Części II zamówienia – dla budynków B, D i E oraz zagospodarowanie dziedzińca zgodnie z 

wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy i SIWZ 

Lp. Kategoria kosztów kwota netto w zł  VAT % kwota brutto w zł 

1 

Opracowanie kompleksowej 

dokumentacji 

projektowej „budowlanej” zgodnie 

z zapisami § 4 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy 

   

2 

Opracowanie przedmiarów i 

kosztorysów inwestorskich, oraz 

STWiOR zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 

pkt 2) wzoru umowy 

   

3 

Pełnienie nadzoru autorskiego w 

trakcie realizacji  inwestycji 

zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 4) wzoru 

umowy 

   

4 

Aktualizacja  audytu 

energetycznego zgodnie z zapisami § 

4 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy 

   

 
Cena ryczałtowa ofert - razem 

dla części II zamówienia 

   

    
  

 

II. Określamy wysokość kary za opóźnienie w realizacji zamówienia na …….% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.  

 

III. Określamy wysokość kary za nieobecność na spotkaniu roboczym w wysokości 

………..zł brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

 

IV. Oświadczam/my, że : 

1. zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, przepisami zawartymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, oraz innych dokumentach stanowiących integralną 

część SIWZ, dokumentacji przedprojektowej, wzorach umów i przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń oraz, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni 

licząc od upływu terminu składania ofert, 

2. wyceniliśmy całość usług składających się na przedmiot zamówienia dla części na 

którą/e złożyliśmy ofertę, 

3. Akceptujemy i przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki wymienione we wzorze umowy:  

 dla części I w przypadku składania oferty tylko na część I zamówienia  

 dla części II w przypadku składania oferty tylko na część II zamówienia 

 dla części I i części II w przypadku składania oferty na całość zamówienia 

4. Akceptujemy zobowiązania zawarte w SIWZ i innych dokumentach przetargowych. 

 

V. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do: 
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1. zawarcia Umowy na warunkach podanych w przetargu i we wzorze umowy, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie brutto dla wybranej częsci zamówienia na warunkach 

określonych w SIWZ i we wzorze umowy. 

 

VI. Wykonawca zamierza zlecić wykonanie, następujących części  zamówienia 

podwykonawcy/om* 

……………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać rodzaj/zakres robót budowlanych) 

 

VII. Wykonawca informuje, że: 

1. Wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego o którym mowa w  art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)*;  

2. Wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego (o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w odniesieniu do następujących 

towarów lub usług 

 
………………………………………………………………………………………………………….. .* 

Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego wynosi 

 

 

………………………………………………………………….………………………………. zł netto.* 

 

VIII.  Załącznikami do niniejszej oferty  są: 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

 

 

……………………., dnia …………………………………        

 

 

 

 

 

 ........................................................................... 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 

ul. Plac Wolności 14  

91-415 Łódź  

 

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY: 

  

....................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego, którego dotyczy niniejsza informacja) 

 

Niniejszym, mając prawo i zdolność do reprezentowania i kierowania w/w firmą  zobowiązuję się do 

udostępnienia firmie:  

 

............................................................................................................................................. 

                                                                      (nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę) 

 

niezbędnych zasobów tj.:  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

[należy podać: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (zdolności techniczne, zdolności 

zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna) ,  

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,  

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

na potrzeby wykonania zamówienia pn. opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty 

budowlane wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: 

„Modernizacja budynków i pomieszczeń MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I 

ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI”. 

 

……………………., dnia …………………………………        

   

 

...................................................................

  

           Podmiot udostępniający (imię, nazwisko i podpis)  

UWAGA – załącznik nr 3 składany jest wraz z ofertą. Załącznik wypełniają tylko ci Wykonawcy, 

którzy będą wykorzystywać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia niezbędne zasoby 

innych podmiotów. 
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1. Uwaga: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

2. Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca niniejszy załącznik  występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje 

swoje imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów 

gospodarczych udostępniających niezbędne zasoby do wykonania niniejszego zamówienia 
zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu 

tego podmiotu.  
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
…………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy  
 

Uwaga !!! załącznik składany na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale XI ust. 

2 SIWZ 

 

         

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IX ust 1 

pkt 3 lit a) SIWZ. 

 
Lp. Przedmiot  Data odbioru 

końcowego 

Podmioty, na rzecz 

których usługi 

zostały wykonane  

 

Doświadczenie własne/ 

podmiotu trzeciego 

1.  

 

 

 

   

2.  

 

 

 

   

3. 

 

 

    

 

 

Załączniki: 

1. Dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji  

niezbędnych zasobów postaci wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji zamówienia,   

na potrzeby wykonania zamówienia, według załącznika nr 3 do SIWZ. 

 
 

………………, dn. ………………. r. 

 

 

 

 

..................................................................... 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

* w przypadku doświadczenia własnego skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Uwaga !!! załącznik składany na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale XI ust. 

2 SIWZ 

 

Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

 

DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 
 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

kwalifikacje zawodowe 

niezbędne  do wykonania 

zamówienia (rodzaj uprawnień 

z podaniem nr i daty ich 

wydania) 

Doświadczenie* 

Informacja  

o podstawie do 

dysponowania  

osobami** 

1 

 Projektant w 

specjalności 

architektonicznej 

  

 

3 

 Projektant w 

specjalności  

konstrukcyjno - 

budowlanej 

   

4 

 Projektant w 

specjalności 

sanitarnej 

   

5 

 Projektant w 

specjalności 

elektrycznej 

   

6 

 Projektant w 

specjalności 

drogowej 

   

7 

 Projektant w 

specjalności 

teletechnicznej 

   

 

Oświadczam/y, że osoby, wskazane w wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia określone 

w rozdziale IX ust. 1 pkt 3 lit b) SIWZ. 

 
Oświadczam/y, że zapewnię/my odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe 

zamówienie w wyznaczonym terminie. 

 
 Należy podać ilość lat ma stanowisku kierownika budowy/robót 

** Należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. 
Ponadto jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest  udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności 
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

………………, dn. ………………. r. 

.................................................................................. 

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5a do SIWZ 

………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Uwaga !!! załącznik składany na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale XI ust. 

2 SIWZ 

 

Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

 

DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 
 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

kwalifikacje zawodowe 

niezbędne  do wykonania 

zamówienia (rodzaj uprawnień 

z podaniem nr i daty ich 

wydania) 

Doświadczenie* 

Informacja  

o podstawie do 

dysponowania  

osobami** 

1 

 Projektant w 

specjalności 

architektonicznej 

  

 

3 

 Projektant w 

specjalności  

konstrukcyjno - 

budowlanej 

   

4 

 Projektant w 

specjalności 

sanitarnej 

   

5 

 Projektant w 

specjalności 

elektrycznej 

   

6 

 Projektant w 

specjalności 

drogowej 

   

7 

 Projektant w 

specjalności 

teletechnicznej 

   

 

Oświadczam/y, że osoby, wskazane w wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia określone 

w rozdziale IX ust. 1 pkt 3 lit b) SIWZ. 

 
Oświadczam/y, że zapewnię/my odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe 

zamówienie w wyznaczonym terminie. 

 
 Należy podać ilość lat ma stanowisku kierownika budowy/robót 
** Należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. 
Ponadto jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności 
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

………………, dn. ………………. r. 

.................................................................................. 

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Uwaga !!! - Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

LISTA / INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

 

Lp. 
Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

(Pełna nazwa/firma) 
ADRES(Y) 

WYKONAWCY(ÓW) 

  

 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę pn.: opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

roboty budowlane wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji pn.: „Modernizacja budynków i pomieszczeń MUZEUM 

ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI”, oświadczam, że zgodnie  

z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t .j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 ze zm.), nie występują wobec mnie podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, składam : 

 

 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5 ustawy Pzp.*) 

 

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

1.   

2.   

 

 informuję o tym, że nie należę do grupy kapitałowej *) 

Uwaga! 

grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę , w tym również tego 

przedsiębiorcę.  

 

........................., dnia ..................2017 r.                                   …………………………………………... 

( podpis osoby upoważnionej do podpisania  

         oferty w imieniu Wykonawcy) 


