
 

Znak sprawy: UE/JRP/451/2012   Miejscowość....................., data................. 

 

WNIOSEK  

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym sektorowym prowadzonym w trybie 

przetargu ograniczonego dotyczącego zakupu 30 sztuk nowego środka transportowego 

(niskopodłogowy wagon tramwajowy) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja 

infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

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

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

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

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

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

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

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

wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum) 

 

1. Niniejszym składam/y wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego 

na wybór wykonawcy zamówienia pod nazwą jw. 

 

2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy: 

adres:................................................................................................................................. 

nr telefonu:........................................................................................................................ 

nr faksu:............................................................................................................................. 

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

 

3. Osobą/y upoważnioną/e do kontaktu jest/są .................................................................... 

4. Niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi  

w sekcji III.2. ogłoszenia o zamówieniu, składam/y na ............ kolejno 

ponumerowanych stronach. 

Załączniki: 

1. Wykaz wykonanych dostaw. 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

..........................................     ............................................. 
(Miejscowość i data)       (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



Załącznik nr 1 do Wniosku 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

dotyczy przetargu ograniczonego na zakup 30 sztuk nowego środka transportowego 

(niskopodłogowy wagon tramwajowy) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja 

infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

– nr sprawy UE/JRP/451/2012. 

 

Nazwa wykonawcy/wykonawców:    ...................................................................... 

 

Adres wykonawcy/wykonawców:     ....................................................................... 

 

Numer telefonu:          .............................................................................................. 

 

Numer faksu:              .............................................................................................. 

 

wykaz wykonanych lub wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Opis przedmiotu dostawy – 

(w tym m.in. typ, 

procentowy udział niskiej 

podłogi) – zgodnie z Sekcją 

III.2.3 ogłoszenia o 

zamówieniu sektorowym 

Ilość 

dostarczonych 

wagonów 

tramwajowych 

Wartość 

dostawy 

Data wykonania 

dostawy 

(dzień/miesiąc/rok) 

Nazwa i adres 

odbiorcy 

dostawy 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały 

wykonane należycie. 

 

Uwaga: Wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu 

NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego wagonów tramwajowych lub 

równoważnego dokumentu, podając w kolumnie 3 ten kurs. 

 

 

..........................................     ............................................. 
(Miejscowość i data)       (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 



Załącznik nr 2 do Wniosku 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

dotyczy przetargu ograniczonego na zakup 30 sztuk nowego środka transportowego 

(niskopodłogowy wagon tramwajowy) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja 

infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

– nr sprawy UE/JRP/451/2012. 

 

Nazwa wykonawcy:    .............................................................................................. 

 

Adres wykonawcy:     .............................................................................................. 

 

Numer telefonu:          .............................................................................................. 

 

Numer faksu:              .............................................................................................. 

 

Składając ofertę w niniejszym przetargu oświadczamy, że nie ma podstaw 

do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu 

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

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).   

 

 

 

..........................................     ............................................. 
(Miejscowość i data)       (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

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

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 



Załącznik nr 3 do Wniosku 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

dotyczy przetargu ograniczonego na zakup 30 sztuk nowego środka transportowego 

(niskopodłogowy wagon tramwajowy) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja 

infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

– nr sprawy UE/JRP/451/2012. 

 

Nazwa wykonawcy/wykonawców:    ...................................................................... 

 

Adres wykonawcy/wykonawców:     ....................................................................... 

 

Numer telefonu:          .............................................................................................. 

 

Numer faksu:              .............................................................................................. 

 

 

Składając ofertę w niniejszym przetargu, stosownie do treści art. 50 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 

pkt 1-4 ustawy Pzp. 

 

 

..........................................     ............................................. 
(Miejscowość i data)       (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

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

„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”  powinno być złożone w imieniu 

wszystkich wykonawców. 

 

 


