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

Formularz ofertowy  

 
złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudow ę budynku 
stajni wraz z jego dociepleniem oraz wygrodzeniem t erenu wokół niego  na terenie 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w  Łodzi przy ul. K onstantynowskiej 8/10 wraz z 
infrastruktur ą techniczn ą”. 
 
1. Ofertę składa (Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie 

zamówienia*)**  

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

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

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

* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółek cywilnych) wskazać który        
z Wykonawców jest ustanowionym pełnomocnikiem 

** Dla każdego z Wykonawców wskazać (adres / NIP / Regon ), Natomiast jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną od, której odrębne 
przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji należy wskazać , że "jest się osobą fizyczną na którą odrębne przepisy nie 
nakładają obowiązku wpisu do rejestru lub ewidencji" 

 

Przedstawiciel Wykonawcy(ów) uprawniony do kontaktu 

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

/imię i nazwisko/ 

nr telefonu/ faksu, adres e-mail......................................................................................... 

2. Ja(my), ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że: 
2.1. zapoznałem(liśmy) się  i bez zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami; 
2.2. oferuję(emy)  wykonanie przedmiotu w terminie oraz zgodnie z wymogami 

określonymi w SIWZ; 
2.3. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
2.4. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia; 
2.5. jestem(eśmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu 

terminu otwarcia ofert;  
2.6. wybór mojej(naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję(emy) nazwę (rodzaj) 
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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. 2016 
poz. 710 ze zm.): 

 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie 

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego  
zamawiającego 

Wartość towaru/usługi bez 
kwoty podatku VAT  

1.   
2.   

Uwaga: niewypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, 
że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. 
 
 
 

2.7. Oferujemy wykonanie przebudowy budynku stajni wraz z jego dociepleniem oraz 
wygrodzeniem terenu wokół niego na terenie Miejskie go Ogrodu 
Zoologicznego w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/ 10 wraz z infrastruktur ą 
techniczn ą za ryczałtowe wynagrodzenie brutto w kwocie zgodne j z poni ższą 
tabel ą elementów scalonych:  
 

Lp. Wyszczególnienie prac  

Całkowity koszt netto Całkowity koszt brutto 

[PLN] [PLN] 

1 Branża budowlana 
 

  

2 Branża sanitarna 
 

  

3 Branża elektryczna 
 

  

4 Droga dojazdowa 
 

  

RAZEM: [suma poz. 1-4]    

 
 

UWAGA!  
W przypadku wypełnienia tabeli w pkt. 2.6 do ceny oferty brutto nie dolicza się 
podatku VAT od wartości pozycji wskazanych w tej tabeli. 
. 

 
 

2.8. Zobowiązuję/my* się do udzielenia pisemnej gwarancji i r ękojmi (należy zaznaczyć 
właściwy kwadrat):  
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€ 60 miesi ęcy od daty odbioru ko ńcowego  
€ 48 miesi ęcy od daty odbioru ko ńcowego  
€ 36 miesi ęcy od daty odbioru ko ńcowego 
 

UWAGA: Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu 
zamówienia. Oferty Wykonawców, którzy zaoferują inne okresy gwarancji i rękojmi 
zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat, Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 36 miesięcy. 

 
 

2.9.  Oświadczam/my, że zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawcy /ców, 
w zakresie ni żej opisanych cz ęści zamówienia: 

 
L.p. Firma (nazwa) podwykonawcy / dane 

adresowe / Nr KRS 
Opis części zamówienia, 
które będą zlecone Podwykonawcy 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni tabeli, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie realizować 
zamówienia przy udziale podwykonawców. 
 
Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę: 

……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data Podpis osoby upoważnionej do podpisania  oferty  
w imieniu Wykonawcy 

 


