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Nr sprawy: …………           

 

  

....................................dnia .......................... 

 (miejscowość)                                 

 

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………. 

Adres siedziby: …………….…………………………………………………………………. 

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy/firmy i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki 

cywilnej lub członków konsorcjum) 

NIP………………………………………. 

REGON …………………………………………. 

Nr telefonu …………………………… 

nr fax. ……………………………………………..… 

e-mail ………………………………. 

adres strony internetowej …………………………… 

osoba upoważniona do kontaktów ………………………………………………………… 

tel. ……………………………..……….. 

adres e-mail ………………………………………. 

Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

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

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

 

Wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu ograniczonego 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr …………….z dnia składamy wniosek o dopuszczenie  

do udziału w  postępowaniu pn: 

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie eventów, kampanii promocyjnej, uroczystości otwarcia 

wraz z usługą gastronomiczną oraz dostawą materiałów promocyjnych na rzecz Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy w II połowie 2013 r. 

 

1. Oświadczam/y, że zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

oraz spełniamy warunki udziału o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759). 

2. Ponadto oświadczam/y, że: 

 zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, zobowiązujemy się do przystąpienia do udziału w 

niniejszym postępowaniu oraz wniesienia wadium przy złożeniu oferty; 
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 zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu postawionymi przez 

Zamawiającego  oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; 

 w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t. j. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), żadne z informacji zawartych  we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz w załącznikach do niniejszego wniosku  

nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

/ wskazane poniżej informacje zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym 

postępowaniu oraz w załącznikach do niniejszego wniosku w stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 

udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*: 

* niepotrzebne skreślić 

 

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji wraz z oznaczeniem stron w ofercie zawierających tajemnicę 

przedsiębiorstwa: ……………………………………………………………. 

 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, do niniejszego wniosku 

załączamy następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.  

5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 

- 8 ustawy Pzp. 

7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy Pzp. 

8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

10 i 11 ustawy Pzp. 

 

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp., mają miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 

właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności 
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tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 oraz 10 i 11  ustawy Pzp., wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób 

nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

Do wniosku załączono również: 

 

1. Wykaz wykonanych usług, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do wniosku 

wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. 

2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

4. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika bezpośrednio 

ze złożonego we wniosku odpisu z właściwego rejestru, 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  

 

                                                                           

 

 

 

 

             

 

                                                              

 

 

………………………...……………………..…………………… 
miejscowość i data 

(czytelne podpisy lub podpisy i imienne pieczęcie osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 


