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Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu sektorowym, które ukazało się na stronie 

internetowej Tramwajów Śląskich S.A., składamy Wniosek o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu na realizację zadania pn.: „Bieżąca obsługa prawna Spółki w 2016 roku,  

z opcją przedłużenia” – nr sprawy: DO/613/2015. 

 

Ja/my niżej podpisani 

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

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

Działając w imieniu i na rzecz 

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

....................................................................................................................................................... 
(nazwa [firma] dokładny adres wykonawcy/wykonawców) 

(w przypadku składania Wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

należy podać nazwy [firmy] i dokładne adresy wszystkich tych podmiotów) 

 

 

1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres ......................................................................................... 

 nr telefonu ..................................................... 

 nr faksu ......................................................... 

 e-mail ............................................................ 

2. Osobą upoważnioną do kontaktu jest ................................................................. 

 nr telefonu ......................................., nr faksu ......................................... 

3. Niniejszy Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami 

i oświadczeniami, składam/y na ........... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Załączniki: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej. 

2. Oświadczenie wykonawcy. 

3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, 

że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

5. Wstępny formularz cenowy. 

6. Formularz informacyjny. 

 

 

 

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

Miejscowość i data       Podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

(dotyczy całego podmiotu i osób upoważnionych do składania oświadczenia woli) 

 

Nazwa wykonawcy........................................................................................................ 

Adres wykonawcy.......................................................................................................... 

Numer telefonu.............................................................................................................. 

Numer faksu................................................................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………. 

 

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na bieżącą obsługę prawną 

Spółki w 2016 roku, z opcją przedłużenia, nr sprawy: DO/613/2015, 

 

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:  

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie 

z wymogami właściwej  ustawy, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

oraz oświadczam/y, że: 

 

-     nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

-     nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne,  

- nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 

 

 

 

 

Podpisano: 

                                                                  (przedstawiciel/e wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG 

 

Nazwa wykonawcy........................................................................................................ 

Adres wykonawcy.......................................................................................................... 

Numer telefonu.............................................................................................................. 

Numer faksu................................................................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………. 

 

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na bieżącą obsługę prawną 

Spółki w 2016 roku, z opcją przedłużenia, nr sprawy: DO/613/2015, oświadczamy że 

wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu lub wykonywaniu w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących usług, odpowiadających 

wymaganiom Zamawiającego: 

 

Lp. Nazwa (firma) i adres 

podmiotu, na rzecz 

którego usługa została 

wykonana lub jest 

wykonywana 

Opis przedmiotu usługi Wartość zamówienia 

(netto) 

 

Data i miejsce 

wykonania lub 

wykonywania 

zamówienia 

(dzień, miesiąc, rok) 

     

     

     

 

Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane  

w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dokumentów (np. referencji) potwierdzających należyte wykonanie lub 

wykonywanie usług. 

 

 

 

 

          Podpisano: 

                                                                  (przedstawiciel/e wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZĄCYM 

UPRAWNIEŃ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na bieżącą obsługę prawną 

Spółki w 2016 roku, z opcją przedłużenia, nr sprawy: DO/613/2015, oświadczam, że  przy 

realizacji zamówienia będę dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotowego zamówienia i posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia: 

 

 

 

Lp. 

 

Imię i Nazwisko 

Zakres wykonywanych 

czynności - funkcja pełniona 

przy realizacji przedmiotu 

zamówienia 

Posiadane uprawnienia zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego 

(specjalność, doświadczenie – ilość 

lat pracy w zawodzie radcy 

prawnego/adwokata, nr wpisu 

odpowiednio na listę radców 

prawnych lub adwokatów)  

    

    

    

 

 

oświadczamy, że  

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............................ wykazu, 

2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ...................... wykazu, lecz 

polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 

będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych osób na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

3. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia wyszczególnione w kolumnie 4.  

 

 

 

 

 

 

 

         Podpisano: 

                                                                  (przedstawiciel/e wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

 

WSTĘPNY FORMULARZ CENOWY 

 

 

Nazwa wykonawcy........................................................................................................ 

Adres wykonawcy.......................................................................................................... 

Numer telefonu.............................................................................................................. 

Numer faksu................................................................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………. 

 

 

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na bieżącą obsługę prawną 

Spółki w 2016 roku, z opcją przedłużenia, nr sprawy: DO/613/2015, niniejszym 

przedstawiam wstępną ofertę cenową: 

 

a) Zamówienie podstawowe: 

 

   Przedmiot  

   zamówienia 

Cena netto 

zł/miesiąc 

Ilość miesięcy Wartość netto 

 

 

Bieżąca obsługa prawna 

Spółki 

 

  

12 

 

 

wartość netto ……………….. zł (słownie: ….........................................................................zł) 

podatek  VAT  ……………… zł (słownie: .............................................................................zł) 

wartość  brutto …………….... zł (słownie: .............................................................................zł) 

 

b) Prawo opcji: 

 

   Przedmiot  

   zamówienia 

Cena netto 

zł/miesiąc 

Ilość miesięcy Wartość netto 

 

 

Bieżąca obsługa prawna 

Spółki 

 

  

12 

 

 

 

wartość netto ……………….. zł (słownie: ….........................................................................zł) 

podatek  VAT  ……………… zł (słownie: .............................................................................zł) 

wartość  brutto …………….... zł (słownie: .............................................................................zł 
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Łączna wartość zamówienia, tj. zamówienie podstawowe + zamówienie objęte prawem 

opcji wynosi: 

 

wartość netto ……………….. zł (słownie: ….........................................................................zł) 

podatek  VAT  ……………… zł (słownie: .............................................................................zł) 

wartość  brutto …………….... zł (słownie: .............................................................................zł 

 

 

 

 

 

 

 

     Podpisano: 

                                                                  (przedstawiciel/e wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

 

 

FORMULARZ   INFORMACYJNY 

  

 

Ja/my niżej podpisany/i................................................................................................................ 

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

działając w imieniu i na rzecz...................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................... 
(nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/ wykonawców) 

(w przypadku składania formularza przez wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich podmiotów) 

 

Jesteśmy firmą, która posiada odpowiednie przygotowanie, potencjał ekonomiczny, 

techniczny i kadrowy pozwalający w momencie uzyskania zamówienia na jego zrealizowanie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Proszę wypełnić (zaznaczyć tak lub nie albo wpisać odpowiednie dane): 

1. Ilość radców prawnych/adwokatów zatrudnianych 

przez Kancelarię: 
 

w tym specjalistów w zakresie praw:  
> pracy  
> finansowego  
> cywilnego  
> gospodarczego  
> podatkowego  
> administracyjnego  
> zamówień publicznych  

2. Ile razy w okresie ostatnich 24 miesięcy kancelaria 

reprezentowała przed sądami przedsiębiorstwa  

w sprawach gospodarczych? 

 

 

3. Ile razy w okresie ostatnich 24 miesięcy kancelaria 

reprezentowała przed sądami przedsiębiorstwa  

w sprawach prawa pracy? 

 

 

 

4. 

 

Ilu klientów obsługuje kancelaria średnio w roku  

z wyłączeniem osób fizycznych? 

 

 

5. Ilość radców prawnych/ adwokatów, których  

kancelaria może postawić do dyspozycji Spółki  

w okresie świadczenia obsługi prawnej. 

 

6. Praktyka w zakresie windykacji należności w okresie 

ostatnich 24 miesięcy (podać ilość i wartość 

skutecznych windykacji) 

 

7. Dyspozycyjność poza godzinami „dyżurów” – np. 

bieżące konsultacje telefoniczne, e-mailowe, osobiste 

spotkania 
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8. Czy kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze 

prawnej spółek z udziałem jednostek samorządu 

terytorialnego (jeżeli tak – to proszę podać nazwy 

podmiotów,  okres współpracy oraz ogólny zakres 

np.: kompleksowa obsługa prawna/zlecenie 

jednorazowe z podaniem ich ilości) 

 

 

9. 

 

 

Koszt miesięczny (netto) obsługi prawnej w zakresie 

opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia 

wyceniamy na kwotę (zgodnie z Formularzem 

cenowym):  

 

 

   ................................ zł 

 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak  również              

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Oświadczam, że powyższe informacje są rzetelne i posiadam dokumenty na ich 

potwierdzenie. 

 

 

 

 

 

 

          Podpisano: 

                                                                  (przedstawiciel/e wykonawcy) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


