
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.: „Mycie i sprzątanie wagonów tramwajowych” –  

nr sprawy: RT/583/2015. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data       Podpis osoby upoważnionej



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 mycie i sprzątanie 

wagonów tramwajowych Spółki, nr sprawy: RT/583/2015, 

 

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) 

 

 

 

 

 



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 mycie i sprzątanie wagonów 

tramwajowych Spółki, nr sprawy: RT/583/2015, 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 odbiorcy 

Opis przedmiotu usługi Wartość zamówienia 

(netto) 

 

Data 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) 

 

 


