
Nr ref. MOZ.DI.3.2016 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. 

ul. Konstantynowska 8/10 

94-303 Łódź 

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

fax:  +48 (42) 639-11-81 

e-mail: przetargi@zoo.lodz.pl 

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

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie 
przetargu nieograniczonego na: Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót 
budowlanych oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa wielofunkcyjnego 
pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami zewnętrznymi 
zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
Sp. z o.o.” przedkładam/y niniejszą ofertę: 

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

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

nawa(y) Wykonawcy(ców) 
 

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

3. Dane kontakotwe Wykonawcy1: 
[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) niżej podpisany(i) oświadczam(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 

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://bip.zoo.lodz.pl/


Nr ref. MOZ.DI.3.2016 

 

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 60 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 zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku  
z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być 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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr ref. MOZ.DI.3.2016 

 
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 – „JAKOŚĆ”  
 
Uwaga:  
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją 
robót budowlanych oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa wielofunkcyjnego 
pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami zewnętrznymi zwierząt 
zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.” wraz 
z ofertą należy załączyć w formie pisemnej dokument pn. „Organizacja i System 
Zarządzania Kontraktem” (o którym mowa w pkt. 13. SIWZ). 

W przypadku gdy Wykonawca nie załączy do oferty dokumentu pn.: „Organizacja  

i System Zarządzania Kontraktem” w kryterium „JAKOŚĆ” Wykonawca otrzyma  

0 pkt.  

 

7. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez 
Wykonawcę(ów): 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 

 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

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

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

  

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Zamawiający:  
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z.o.o.  
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: Pełnienie nadzoru nad projektem  

i realizacją robót budowlanych oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa 

wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami 

zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu 

Zoologicznego Sp. z o.o.” 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

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

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy) 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

1. Zamawiający:  
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z.o.o.  
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: Pełnienie nadzoru nad projektem  
i realizacją robót budowlanych oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa 
wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami 
zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego Sp. z o.o.” 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). 
 
 
 
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

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

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy) 

Lista/informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej 

 

1. Zamawiający:  
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z.o.o.  
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: Pełnienie nadzoru nad projektem                             
i realizacją robót budowlanych oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa 
wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami 
zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego Sp. z o.o.” 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 należące 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. 

 

 

……………… …………………………………….. 

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

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Wykaz głównych usług 

 
1. Zamawiający:  

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z.o.o.  
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 Pełnienie nadzoru nad projektem  
i realizacją robót budowlanych oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa 
wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami 
zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego Sp. z o.o.” oświadczam (oświadczamy), że w celu oceny spełniania 
warunku określonego w pkt. 5.1.2 SIWZ wykazuję następujące usługi:  

 



Nr ref. MOZ.DI.3.2016 

Poz. 
Przedmiot wykonanej usługi samodzielnie lub przez podmiot 

udostępniający doświadczenie 

  
Daty wykonania 

usługi 
od (dzień – miesiąc – rok ) 
do (dzień – miesiąc – rok ) 

Odbiorca usługi  
(nazwa, adres) 

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 

 
a). 

 
 

 
usługę polegającą na pełnieniu funkcji nadzoru 
inwestorskiego / Inżyniera Kontraktu / Inwestora 
Zastępczego o wartości  usługi …………….......……..PLN 
 
dla przedsięwzięć budowlanych (zadań / Projektów / 
Inwestycji) 

 
………………………………………………………………….. 
                                         (podać) 
 
 o wartości przedsięwzięcia/ć wynoszącej 
………..…….PLN 
 

 

 

 

a). 

usługę polegającą na pełnieniu funkcji nadzoru 
inwestorskiego / Inżyniera Kontraktu / Inwestora 
Zastępczego o wartości  usługi …………….......……..PLN 
 
dla przedsięwzięć budowlanych (zadań / Projektów / 
Inwestycji) 

 
…………………………………………………………………… 
                                         (podać) 
 
 o wartości przedsięwzięcia/ć wynoszącej 
………..…….PLN 

 

 

 

 b).  

 
usługę  
 
………………………………………………………………….. 
                                 (wskazać usługę)  

 
polegającą na pełnieniu, na inwestycji budowlanej, funkcji 
Bankowego Inspektora Nadzoru 

 
 
 

 

 

 
 
Oświadczam/my że: 
poz. ………. wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę, 
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poz. ..……. wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne 
podmiot/y, na potwierdzenie czego załączam/my pisemne zobowiązanie tego/tych 
podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów. 
 
Uwaga: 
1) W wykazie Wykonawca winien ująć główne usługi w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  
w tym okresie odpowiadające swoim zakresem usługom określonym w warunku posiadania 
wiedzy i doświadczenia w pkt. 5.1.2 SIWZ. 
 

2) Wykonawca winien dołączyć dowody potwierdzające, że usługi opisane w pkt. 5.1.2 SIWZ 
zostały wykonane należycie.  

2.1 Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego były wykonane usługi.  

2.2 Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa swoje oświadczenie 
świadczące o wykonaniu usług należycie.  

2.3 W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane  
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
ww. dowodów.  

3) Zamawiający dopuszcza możliwość wykazywania poszczególnych usług wymienionych 
w jednym przedsięwzięciu budowlanym (zadaniu / Projekcie / Inwestycji). 

 
4) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone 

 w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie: 
- średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski  
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
- jeżeli w dniu ogłoszenia zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,, nie 
publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty 
publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.  
 
 

 

……………… …………………………………….. 

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

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

 

wyWzór umo 

 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na Pełnienie nadzoru nad 
projektem i realizacją robót budowlanych oraz zarządzanie Kontraktem pn.: 
„Budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz  
z wybiegami zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.” stanowi odrębny plik  w formacie pdf. 

 

 

 

 

 

 


