Załącznik nr 1
FORMULARZ WNIOSKU
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZAMAWIAJĄCY: Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na realizację zadania pt. ,,Modernizacja
infrastruktury naukowo-badawczej wraz z zapleczem w budynkach Wydziału Chemicznego
Politechniki Gdańskiej ”niniejszym składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Sprawa ZP/402/008/R/14
WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego wniosek*:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
adres
..........................................................................................................................................................
tel. ....................................................................fax .........................................................................
REGON ........................................................ NIP .......................................................................
województwo ………………………………….
upełnomocniony przedstawiciel
...................................................................................................................................................................
Korespondencję należy kierować na adres**:
Wykonawca
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do
kontaktów
Adres
Numer telefonu
Numer faksu
Regon, NIP
Upełnomocniony
przedstawiciel
* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wymienić
wszystkich Wykonawców
**wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika (lidera)
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem wraz z wprowadzonymi do niego zmianami
(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania wniosku.

2. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:10 miesięcy od dnia podpisania
umowy
4.Oświadczamy,że zamówienie wykonami siłami własnymi/ wykonamy zamówienie z udziałem
podwykonawców, którym powierzyliśmy realizację zamówienia w zakresie
5. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszego wniosku, a wynikające
z Ogłoszenia załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………………
/należy wpisać wszystkie składane dokumenty i oświadczenia /

Wniosek sporządzono dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
ZP/402/008/R/14, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na realizację zadania pt.
,,Modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej wraz z zapleczem w budynkach Wydziału
Chemicznego Politechniki Gdańskiej”
ja/my (imię nazwisko)
…..……………………………………………………………………………………………………………..
…………....................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy)
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
.....……………………………………………………………………………………………………….…………..
.....……….…………………………………………………………………………………………
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że
spełniam/ my warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

dnia ....................................

..............................................................................
Wykonawca
lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr ZP.402/008/R/14. prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na realizację zadania pt.
,, Modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej wraz z zapleczem w budynkach Wydziału
Chemicznego Politechniki Gdańskiej”
ja/my (imię nazwisko)
…………………………………………………………………………………….......................................
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy)
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że
nie podlegam/my wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek określonych
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późn. zm.).

Dnia ………………………………………..

…………………………………………………………………………….
Wykonawca
lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

załącznik nr 4
INFORMACJA
składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień
publicznych
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr ZP 402/008/R/14 prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na realizację zadania pt.
,,Modernizacja infrastruktury naukowo- badawczej wraz z zapleczem w budynkach Wydziału
Chemicznego Politechniki Gdańskiej”
ja/my (imię nazwisko)
……………………………………………………………………………………................................................
..................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy)
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………..
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/ my, że nie należę/my
do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ).
dnia ..............................
..............................................................................
Wykonawca
lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
1 Ilekroć

w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) jest
mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik nr 5
Sprawa ZP/402/008/R/14
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- na potwierdzenie
spełnienia warunków określonych w sekcji III pkt 2.1 ogłoszenia o zamówieniu
Lp.

Zakres (
wartość
brutto

przedmiot ),
zamówienia

Okres realizacji
OD-DO

Nazwa podmiotu na
którego
rzecz
zostały wykonane

Uwagi

…………………. dnia…………………..

…………………………………………….
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy
Opis zakresu zrealizowanych zadań należy wpisać szczegółowo w celu potwierdzenia wymagań
stawianych przez Zamawiającego w tym zakresie

załącznik nr 6

sprawa ZP/402/008/R/14
WYKAZ OSÓB
/kadry kierowniczej zgodnie z warunkiem postawionym przez Zamawiającego w ogłoszeniu/ , które
będą uczestniczyć w wykonywaniu robót wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu
wykonywanych czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
Lp

Nazwisko i imię
Rodzaj wykształcenia

……………….dnia……………….

Opis posiadanych
Kwalifikacji
doświadczenia

i

Funkcja( rola)
W realizacji
zamówienia

Podstawa
do
dysponowania

…………………………………………………………………
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

