
Nr ref. MOZ.DI.1.2016 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. w organizacji 

ul. Konstantynowska 8/10 

94-303 Łódź 

tel.:  +48 (42) 639-11-88 

e-mail: przetargi@zoo.lodz.pl 

http://bip.zoo.lodz.pl/ 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz ofertowy  

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Napraw ę i wymian ę nawierzchni alejek  
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi ” przedkładam/y niniejszą ofertę: 

1. Zamawiaj ący:   
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z.o.o. w organizacji  
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 
 

2. Wykonawca:  
….................................................................................................................................... 

nawa(y) Wykonawcy(ców) 
 

…................................................................................................................................................................................. 
adres(y) Wykonawcy(ców) 

 
3. Dane kontakotwe Wykonawcy 1: 

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail] 
 
….................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko/ nazwa firmy) 
 

……………….............................................………………………………………………………………………………….. 
(adres do koresponecji) 

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

(nr telefonu/ 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 
nich zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nich 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 
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]2;  
 

1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika 
(lidera), z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  

 2 niepotrzebne skreślić 
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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; 
4.9  zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na zasadach określonych we 

wzorze umowy; 
4.10 wadium proszę zwrócić na rachunek bankowy numer (wypełnić jeśli wadium 

wniesiono w pieniądzu):  
…………………...…………………………………………………………………… 
 

 
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] 
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
w SIWZ: 

 
5.1. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: 

SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści, 
 

5.2. 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 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku  
od towarów i usług ( tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.):  

� Tak, (jeśli tak, prosz ę wskazać nazwę i warto ść 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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5.3 Cena mojej (naszej) oferty wynosi:  
 

 

Ryczałtowa cena oferty brutto  ……………………………….. PLN  
(z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji VAT na towary i usługi wykazane w pkt. 5.2) 

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

kwota oferty netto ………………….……...PLN  
(z uwzględnieniem pozycji towarów i usług wykazanych w pkt 5.2) 

 
   
 

6. KARTA OCENY KRYTERIUM – „GWARANCJA”  
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Napraw ę i wymian ę nawierzchni alejek  
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi ” oświadczam (oświadczamy), że 
zobowiązuję się (zobowiązujemy się) do udzielenia*: 

���� 24 miesi ęcy gwarancji 

���� 36 miesi ęcy gwarancji 

���� 48 miesi ęcy gwarancji 

* Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

Uwaga:  

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego kwadratu bądź zaznaczy kilka 
kwadratów, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 24 miesięczny okres 
gwarancji, a w kryterium oceny ofert „Gwarancja” otrzyma 0 pkt.  
 

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 2 do SIWZ (składaj ą wszyscy Wykonawcy) 

  

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu  

 

1. Zamawiaj ący:   
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z.o.o. w organizacji  
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 
 

2. Wykonawca:  
….................................................................................................................................... 

nawa(y) Wykonawcy(ców) 
 

..…............................................................................................................................................................................... 
adres(y) Wykonawcy(ców) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Napraw ę i wymian ę nawierzchni alejek 
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi” oświadczam(oświadczamy),                            
w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164), 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 3 do SIWZ (składaj ą wszyscy Wykonawcy) 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 

1. Zamawiaj ący:   
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z.o.o. w organizacji  
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 
 

2. Wykonawca:  
….................................................................................................................................... 

nawa(y) Wykonawcy(ców) 
 

…................................................................................................................................................................................. 
adres(y) Wykonawcy(ców) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Napraw ę i wymian ę nawierzchni alejek 
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi” 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 
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) 

 

Lista/informacja w zakresie przynale żności do grupy kapitałowej  

 

1. Zamawiaj ący:   
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z.o.o. w organizacji  
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 
 

2. Wykonawca:  
….................................................................................................................................... 

nawa(y) Wykonawcy(ców) 
 

…................................................................................................................................................................................. 
adres(y) Wykonawcy(ców) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Napraw ę i wymian ę nawierzchni alejek 
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi” , w trybie art. 26 ust. 2d ustawy 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) składam: 
 

���� Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych * 

Lp.  Podmioty nale żące do grupy kapitałowej 

1  

2  

3  

 

���� 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)  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wykaz robót budowalnych  

 

1. Zamawiaj ący:   
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z.o.o. w organizacji  
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 
 

2. Wykonawca:  
….................................................................................................................................... 

nawa(y) Wykonawcy(ców) 
 

…................................................................................................................................................................................. 
adres(y) Wykonawcy(ców) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Napraw ę i wymian ę nawierzchni alejek 
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi” oświadczam (oświadczamy), że  
w celu oceny spełniania warunku określonego w pkt. 5.1.2 SIWZ wykazuję 
następujące roboty:  

 

 

Lp.  
Nazwa, rodzaj, zakres i warto ść robót 
wykonanych samodzielnie lub przez 

podmioty udost ępniaj ące doświadczenie 

Data wykonania 
robót – 

zakończenie 
(dd,mm,rrrr) 

Miejsce 
wykonania 

robót 

Nazwa i adres 
podmiotu, na 
rzecz którego 
roboty zostały 

wykonane  

1 2 3 4 5 

1 

 
Robota budowlana 

 
……………..…………………………… 

(wpisać nazwę roboty) 
 
polegająca na: 
� budowie* 
� przebudowie* 
� remoncie* 
 

dróg, chodników, placów, parkingów, 
alejek lub ścieżek rowerowych  
o wartości: 
 
….……………………..…..……………. 

(wpisać wartość brutto w PLN) 
(nie mniejszej niż 400 000,00 PLN 

brutto) 
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2 

 
Robota budowlana 

 
……………..………………….………… 

(wpisać nazwę roboty) 
 
polegająca na: 
� budowie* 
� przebudowie* 
� remoncie* 
 

dróg, chodników, placów, parkingów, 
alejek lub ścieżek rowerowych  
o wartości: 
 
….……………………..…………………. 

(wpisać wartość brutto w PLN) 
(nie mniejszej niż 400 000,00 PLN 

brutto) 
 

 

  

 

* Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. 
 
 

Oświadczam/y że: 
poz. ….…  wykazu stanowi do świadczenie Wykonawcy składaj ącego ofert ę, 
poz. ……  wykazu jest do świadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne 
podmiot/y, na potwierdzenie czego zał ączam/my pisemne zobowi ązanie tego/tych 
podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów . 
 

 
Uwaga 
1) W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym 

zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa 
powyżej; 

2) Zamawiający uzna również, że Wykonawca wykazał spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, 
jeżeli wykaże się wykonaniem ww. robót budowlanych w ramach jednego kontraktu (jednej 
umowy);  

3) Wykonawca winien załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

4) Zamawiający stawiając warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy  
i doświadczenia, korzysta z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez: 

a) określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę  
w wykazie robót budowlanych, tj. co najmniej robót budowlanych, o których mowa w pkt. 5.1.2 
SIWZ;  

b) wskazanie robót budowlanych (jako najważniejszych), dla których Zamawiający wymaga 
załączenia do oferty dowodów, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone, tj. dla najważniejszych robót rozumianych przez Zamawiającego jako 
co najmniej roboty, wymagane do spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,  
o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ; 

5) Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot na rzecz 
którego były wykonane roboty budowlane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, przedstawia inne dokumenty 
świadczące o wykonaniu robót należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich 
prawidłowym ukończeniu;  



Nr ref. MOZ.DI.1.2016 

6) W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane  
w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania  
ww. dowodów (poświadczeń). Zaleca się by Wykonawca, jeśli posiada ww. dowody, załączył je do 
oferty; 

7) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie 
wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, dokument musi w swojej treści 
oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co 
najmniej:  

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,  
W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci musi on 
uczestniczyć w wykonaniu robót budowlanych w charakterze podwykonawcy. 
Zamawiający na inną formę udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego w zakresie 
wiedzy i doświadczenia nie wyraża zgody.  

• charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,  
• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

8) Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału. 
 

 

 

 

 

 

……………… …………………………………….. 
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  
 

1. Zamawiaj ący:   
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z.o.o. w organizacji  
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 
 

2. Wykonawca:  
….................................................................................................................................... 

nawa(y) Wykonawcy(ców) 
 

…................................................................................................................................................................................. 
adres(y) Wykonawcy(ców) 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Napraw ę i wymian ę nawierzchni alejek 
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi” oświadczam (oświadczamy), że 
niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w realizacji zamówienia oraz posiadają 
wymagane uprawnienia określone w pkt. 5.1.4 SIWZ. 

Imię i nazwisko Zakres wykonywanych 
czynno ści 

 
Posiadane kwalifikacje 

zawodowe   

Podstawa dysponowania 
osob ą 

1 2 3 4 

………………….. Kierownik robót 

 
Uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności: 
� drogowej* 
� konstrukcyjno-

budowlanej* 
 
 

dysponuj ę**/ 
będę dysponował** 

- zobowiązanie innego 
podmiotu 

 
* Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. 
 
** Niepotrzebne skreślić. 

 
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; 

3) W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy iż będzie dysponował osobą, jest zobowiązany 
udowodnić ten fakt Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby na okres korzystania z niej 
przy wykonywaniu zamówienia zawierające informacje kto jest podmiotem udostępniającym  
i przyjmującym zasoby oraz co najmniej: 



Nr ref. MOZ.DI.1.2016 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

4) Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr ref. MOZ.DI.1.2016 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Wzór umowy 

 

 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Nap rawę i wymian ę 
nawierzchni alejek w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym  w Łodzi” stanowi 
odr ębny plik  w formacie pdf. 

 

 

 

 

 

 


