Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Wykonawca:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
tel.: ...................................................
fax: ...................................................
e:mail: ..............................................

Gmina Złotów
Ul. Leśna 7
77-400 Złotów

Wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego, o udzielenie zamówienia publicznego
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane:
Modernizacja i rozbudowa Sali wiejskiej w Nowym Dworze wraz z
zagospodarowaniem terenu – etap I (BZP: 209466-2015 z 14.08.2015),
składamy wniosek o dopuszczenie do postępowania, wraz z wymaganymi
załącznikami:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru.
4. Wykaz robót budowlanych.
5. Opłacona polisa ubezpieczeniowa.
6. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego.
7. Zaświadczenie ZUS.
8. Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej.
9. ……………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………

........................., dn. .........................

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki/

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Wykonawca:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Oświadczenie
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na
wykonanie robót budowlanych: Modernizacja i rozbudowa Sali wiejskiej w Nowym
Dworze wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I, oświadczam/my że zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami):
1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam/my wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;

…......................, dn. …......................

….....................................................
Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka
/ pieczątki/

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Wykonawca:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Oświadczenie
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na
wykonanie robót budowlanych: Modernizacja i rozbudowa Sali wiejskiej w
Nowym Dworze wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I,
oświadczam/my, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze
zmianami).

…......................, dn. …......................

…………………………………………..
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki/

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

Z ałączn i k n r 4 do o gł osz en i a

pi ecz ąt k a n a gł ó wk o wa Wy k on a w cy

....................................
miejscowość i data

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ*/
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych: Modernizacja i rozbudowa Sali wiejskiej w Nowym Dworze
wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I, oświadczam, że Wykonawca, którego
reprezentuję:

- nie należy do grupy kapitałowej*
lub

należy do grupy kapitałowej*
* niewłaściwe skreślić

.................................................................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić
poniższą tabelę (Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku
przynależności do grupy kapitałowej, należy tabelę przekreślić.
Uwaga! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) - rozumie się przez to wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

L.p.

Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

.................................................................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do ogłoszenia
WYK AZ ROBÓT BUDOWL AN YCH WYKO N AN YCH W OKRESIE
OST AT NICH 5 L AT

Nazwa i adres Wykonawcy ........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
L.p.

Rodza j i za kr es
za mówienia

Całkowita
wartość robót
brutto

T er min

Nazwa

realizacji od –
do
oraz miejsce
wykonania

Zamawiającego

..................................................
podpis Wykonawcy

