
    (pieczęć wykonawcy/wykonawców) 

 

 

        W N I O S E K 

    O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

   ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SEKTOROWEGO 
 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym sektorowym, które ukazało się  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz  na  stronie  internetowej  zamawiającego  

www.bip.tram-silesia.pl, składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację zadania pn.: „Sprzątanie 

pomieszczeń i obiektów użytkowanych przez Tramwaje Śląskie S.A. (z wyłączeniem R-4)  

wraz z przejęciem pracowników w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy”. 

 

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

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

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

 

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

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

 

3. Niniejszy  wniosek  o    dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

publicznego sektorowego wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w Sekcji 

III.2. Ogłoszenia o zamówieniu – zamówienia sektorowe, składam/y na ……….. kolejno 

ponumerowanych stronach. 

 

 

 

     W załączeniu (załączniki do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu): 

     1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału w postępowaniu, o których 

                                    mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

     2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie   o  braku  podstaw  do wykluczenia  z  powodu  niespełnienia 

                                    warunków,  o  których  mowa   w  art. 24  ust. 1  ustawy   Prawo   zamówień  

publicznych.  

      

 

 

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

     (Miejscowość i data)                 (podpis  osób/y upoważnionych/ej) 

 

 

http://www.bip.tram-silesia.pl/


                        Załącznik nr 1 

 

               

 

 

     OŚWIADCZENIE 

 

  O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

    

 

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

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

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

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

 

 

 

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego sektorowego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację 

zadania pn.: „Sprzątanie pomieszczeń i obiektów użytkowanych przez Tramwaje Śląskie S.A. 

(z wyłączeniem R-4 Gliwice) wraz z przejęciem pracowników w trybie art. 23¹ Kodeksu 

pracy”, stosownie do treści art. 56 w nawiązaniu do treści art. 50 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

 

 

                 Podpisano: 

                                                                                          (przedstawiciel/e wykonawcy) 

 

 

 

 

 
Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 

       „Oświadczenie  o  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”  winno być  złożone  

       w imieniu wszystkich wykonawców. 

 

 

  

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

          OŚWIADCZENIE  

 

   O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego sektorowego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację 

zadania pn.: „Sprzątanie pomieszczeń i obiektów użytkowanych przez Tramwaje Śląskie S.A. 

(z wyłączeniem R-4 Gliwice) wraz z przejęciem pracowników w trybie art. 23¹ Kodeksu 

pracy”, oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego z powodu niespełnienia warunków,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

          

  

                Podpisano: 

                         (przedstawiciel/e   wykonawcy) 

 

 

 

     

 

 

 

 Uwaga: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” składa każdy 

      z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 


