
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 zamówienia pn.: „Zakup ubioru służbowego dla 

uprawnionych pracowników służby ruchu wraz z dostawą” – nr sprawy: FZ/227/2018. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data       Podpis osoby upoważnionej  



Załącznik nr 1 do Wniosku 

 

FORMULARZ OFERTOWY - WSTĘPNY 

 

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zakup ubioru służbowego 

dla uprawnionych pracowników służby ruchu wraz z dostawą składam niniejszą ofertę 

wstępną: 

 

Nr sprawy: RR/544/2017 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym ogłoszeniem 

wraz z załącznikami: 

 

a) dla części nr 1* 

b) dla części nr 2* 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym  

i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

3.  Oświadczam, że warunki udziału w postępowaniu spełniam samodzielnie*/w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami pkt 2 

(Warunki udziału w postępowaniu) ppkt. 2 Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym 

polegam na zasobach następującego podmiotu trzeciego: 

 

1.…………………………………………. 

(nazwa i adres, zakres) 

 

2.…………………………………………. 

(nazwa i adres, zakres) 

(brak wykreślenia w powyższym punkcie spowoduje,  że  Zamawiający uzna, iż 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu). 

 

4.  Oświadczamy,  że prace objęte zamówieniem wykonamy sami/ zamierzamy zlecić 

następującym   Podwykonawcom w zakresie*: 

 

1. …………………………………….… 

(nazwa i adres Podwykonawcy, zakres) 

 

2. ……………………………………..… 

(nazwa i adres podwykonawcy, zakres) 

 (brak wykreślenia w powyższym punkcie spowoduje,  że  Zamawiający uzna 

wykonanie zamówienia samodzielnie przez Wykonawcę). 

 

 

Całość oferty składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

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

          Miejscowość i data      Podpisano 

         (przedstawiciel/e Wykonawcy) 



Załącznik nr 2 do Wniosku 

        

  

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................ 

Adres Wykonawcy.......................................................................................................... 

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

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

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

 

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zakup ubioru służbowego 

dla uprawnionych pracowników służby ruchu wraz z dostawą, nr sprawy: FZ/227/2018, 

oświadczamy że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących dostaw, 

odpowiadających wymaganiom Zamawiającego: 

 

Lp. Nazwa (firma) i adres 

podmiotu, na rzecz którego 

usługa została wykonana  

Opis przedmiotu usługi  Data wykonania zamówienia 

(dzień, miesiąc, rok) 

    

    

    

 

 

Jednocześnie załączamy referencje (bądź inne dokumenty) wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonane potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały 

wykonane należycie. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Wniosku 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

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

 

 Nazwa  Wykonawcy   .......................................................................................................... 

 Adres   Wykonawcy   ........................................................................................................... 

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

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

Adres poczty elektronicznej................................................................................................ 

 

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zakup ubioru służbowego 

dla uprawnionych pracowników służby ruchu wraz z dostawą, nr sprawy: FZ/227/2018, 

 

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:  

 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile   

wynika to z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

oraz oświadczam, 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 

zdrowotne  i społeczne,  

- 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 4 do wniosku 

 

 

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBĘDNYCH 

ZASOBÓW 

 

Ja, niżej podpisany (a)………….…….……..., prowadzący(a) działalność pod nazwą 

……………………………. oświadczam, że na podstawie pkt 2 (Warunki udziału  

w postępowaniu) ppkt. 2, 3 oraz 4 Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym zobowiązuję się, do 

oddania do dyspozycji Wykonawcy………………………… niezbędnych  zasobów przy 

wykonywaniu zamówienia pn.: „Zakup ubioru służbowego dla uprawnionych 

pracowników służby ruchu wraz z dostawą”, tj. 

 

wiedzę i doświadczenie w zakresie ........................................... *; 

 

na okres ……………………………. 

 

 

Oświadczam, iż: 

a) sposób wykorzystania udostępnionych zasobów w zakresie wiedzy  

i doświadczenia będzie polegał na …………….. (np. bezpośrednim udziale 

przy realizacji zamówienia jako podwykonawca), 

                  

 

 

 

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

 

 

 

 


