Znak sprawy: NZ-NT/I/ PN/08/13
WNIOSEK
o dopuszczenie do udzia u w post powaniu, którego warto

szacunkowa

przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na budow budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Helu

Nazwa i adres Zamawiaj cego:
Morska S

ba Poszukiwania i Ratownictwa, z siedzib w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia

ca p atnikiem podatku od towarów i us ug, posiadaj ca numer identyfikacyjny NIP PL NIP: 586-20-76-216
Dane dotycz ce Wykonawcy:
Firma: …………………..…………………………………………………………..………..…………………….
Siedziba:.………………..…………………………………………………………..……………………………..
NIP:…………………..………………
Regon:……………………………….
Dane kontaktowe Wykonawcy:
Nr telefonu:…………………………………
Nr faksu:1 ……………..……………………
Adres poczty elektronicznej:2……………………………………………………………………………..

W nawi zaniu do og oszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu ograniczonego sk adam niniejszy
wniosek o dopuszczenie do udzia u w post powaniu oraz:
1. O wiadczamy i zapoznali my si z tre ci og oszenia i przyjmujemy j bez zastrze
2. Uzyskali my niezb dne informacje do z
3. O wiadczamy,

enia wniosku

nie nale ymy do grupy kapita owej o której mowa w art. 24 ust. 2 Pzp /

nale ymy do grupy kapita owej o której mowa w art. 24 ust 2 i wraz z wnioskiem
sk adamy list podmiotów nale

cych do tej samej grupy podmiotów3

4. Zastrzegamy / nie zastrzegamy4 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie

publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) w odniesieniu

do informacji zawartych w wniosku lub za cznikach, i nie mog by one udost pniane innym
uczestnikom post powania. Zastrze eniu podlegaj
tajemnic

przedsi biorstwa

w rozumieniu

nast puj ce informacje, stanowi ce

przepisów

o

zwalczaniu

nieuczciwej

konkurencji:
1

Nale y wskaza nr faksu, na który Zamawiaj cy b dzie przesy o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27
ust. 2 ustawy
2
Nale y wskaza adres poczty elektronicznej, na któr Zamawiaj cy b dzie przesy
o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy
3
Niepotrzebne skre li . Wykonawcy nale cy do grupy kapita owej zobligowani s do z enia listy podmiotów nale cych do tej grupy
4
W przypadku zastrze enia w wniosku lub za cznikach informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy nale y wymieni informacje zastrze one
stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa

1

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

5. Pod gro

odpowiedzialno ci karnej o wiadczamy, e za czone do wniosku dokumenty

opisuj rzeczywisty stan faktyczny i prawny
6. O wiadczamy wniosek wraz z za cznikami zosta z

ony na .......... ponumerowanych

stronach.
7. Integraln cz

wniosku stanowi nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:

1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................
4) ..................................................
5) ..................................................
6) ..................................................
7) ..................................................

……………………………
Miejscowo , data
upowa nionych

…………….…………………………
(czytelny podpis osoby lub osób
lub imienna

piecz tka i podpis

2

Znak sprawy: NZ-NT/I/ PN/08/13
Za cznik nr 1
do wniosku

O

WIADCZENIE
WYKONAWCY

w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie publicznych
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty
okre lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w
Helu

Uczestnicz c w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wiadczam,

e

spe niam warunki dotycz ce:
1) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy
prawa nak adaj obowi zek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i do wiadczenia;
3) dysponowania

odpowiednim

potencja em

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub piecz tka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2013 r.
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Znak sprawy: NZ-NT/I/ PN/08/13

Za cznik nr 2
do SIWZ

O

WIADCZENIE
WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty
okre lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w
Helu

Uczestnicz c w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wiadczam,
e brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z
pó n. zm.)

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub piecz tka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2013 r.
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Znak sprawy: NZ-NT/I/ PN/08/13
Za cznik nr 3
do wniosku
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty
okre lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w
Helu

Miejsce i rodzaj
wykonanych robót

Lp.

1.

Nazwa i adres
odbiorcy,
dla którego wykonano
roboty

Warto brutto
wykonanych
robót w z

Data
wykonania
robót

Nazwa i adres
Wykonawcy
robót5

Do niniejszego Wykazu do czamy dowody dotycz ce wskazanych robót, okre laj ce czy zosta y
wykonane w sposób nale yty oraz wskazuj ce czy zosta y te roboty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawid owo uko czone, tj:

a)

po wiadczenie

b)

z

uwagi

na

zaistnienie

uzasadnionych

przyczyn

o

obiektywnym

charakterze

tj.:

........................... nie jeste my w stanie uzyska po wiadczenia i dlatego te przedstawiamy
inne dokumenty tj. ....

Uwaga: zgodnie z par. 1 ust. 3 Rozporz dzenia z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów
dokumentów( ...), je eli dana dostawa zosta a zrealizowana na rzecz zamawiaj cego MSPiR,
wykonawca nie musi za cza dowodów nale ytego wykonania zamówienia.
5

Kolumn nale y wype ni w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia oraz gdy Wykonawca
wykazuj c spe nienie warunków, o których mowa w pkt. 5.1 ppkt. 1lit. a polega na zasobach innych podmiotów – wówczas
nale y do czy dokumenty zgodnie z tre ci og oszenia o zamówieniu.
W pozosta ych przypadkach mo na, ale nie trzeba wype nia kolumny.

5

2. Polegam na zasobach innych podmiotów i do czam dokumenty tych podmiotów wymagane
zgodnie z tre ci og oszenia o zamówieniu.
3. W zakresie wst pnej kwalifikacji (naliczanie punktów) polegam na potencjale podmiotu
trzeciego tj. ................................................................. i o wiadczam, i w przypadku wygranej,
podmiot ten stanie si podwykonawc min 70 % niniejszego zamówienia. Do wniosku do czam
dokumenty wymagane w og oszeniu, w tym o wiadczenie podmiotu trzeciego o ponoszeniu
solidarnej odpowiedzialno ci.

Nazwa i adres Wykonawcy
(lub piecz tka firmowa)

Imienna piecz tka i podpis
osoby upowa nionej lub osób upowa nionych

…………………………dn. ………………….
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Znak sprawy: NZ-NT/I/ PN/08/13
Za cznik nr 4
do wniosku

O

WIADCZENIE
WYKONAWCY

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty
okre lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w
Helu

Uczestnicz c w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wiadczam,
e wielko

redniego rocznego zatrudnienia w naszym przedsi biorstwie w okresie ostatnich trzech

lat przed up ywem terminu sk adania wniosków, (a je li okres dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie)
wynosi ........................................... osób6.

6

Zamawiaj cy wskazuje, i przez poj cie zatrudnienia rozumie stosunek nawi zany zarówno na mocy
umowy o prac , jak i na mocy umowy cywilnoprawnej trwaj cej d ej ni 10 miesi cy.
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