FORMULARZ WNIOSKU

Do
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W odpowiedzi na publiczne Ogłoszenie o zamówieniu pn. Dostawa 8 szt. łodzi ratowniczych
przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego
na morzu.
My niżej podpisani 1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz 2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. Składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego pod nazwą Dostawa 8 szt. łodzi ratowniczych przeznaczonych do prowadzenia
działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu,
znak
postępowania: NZ-ER/II/PO/09/15.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i formularza Wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu i uznajemy się za związanych określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oświadczamy 3, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od……. do ….. stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
4. Pełnomocnikiem Wykonawców 4 , uprawnionych do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie oraz do zawarcia umowy jest 5 :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………
fax: ………………………………………. e-mail:………….………………………………………. tel:.................................
6. Wniosek niniejszy wraz z załącznikami składamy na ……………… kolejno ponumerowanych
stronach.
7. Załącznikami do niniejszego wniosku są:
(UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty odpowiednio do załączników
niniejszego wniosku - oświadczenia, wykaz doświadczenia, dowody należytego wykonania, ale
także dokumenty wskazane w Ogłoszeniu - polisa, dokumenty podmiotowe: KRS, ZUS, US, KRK, w
tym odpowiednio dla podmiotów zagranicznych. Koniecznym jest zapoznanie się z wszystkimi
sekcjami ogłoszenia o zamówieniu).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…
Miejscowość, data

1

……………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w
dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu lub podpis i stempel

Należy wpisać imię i nazwisko lub imiona i nazwiska osób podpisujących Wniosek
Należy wpisać nazwę/ firmę i dokładny adres Wykonawcy. W przypadku składania Wniosku przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy/ firmy i dokładne adresy
wszystkich tych Wykonawców ( członków konsorcjum, wspólników spółki).
3
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
4
Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( członków konsorcjum lub
wspólników spółki)
5
Niepotrzebne skreślić
2

Oświadczenie
o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego pn.:
Dostawa 8 szt. łodzi ratowniczych przeznaczonych do prowadzenia działań
związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu,
znak postępowania: NZ-ER/II/PO/09/15.
Oświadczamy, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, 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.

…………………………….…
Miejscowość, data

……………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w
dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu
lub podpis i stempel

* Uwaga: informacja pomocnicza6 - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia niniejsze Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, powinno być złożone w imieniu
wszystkich Wykonawców.

6

Zapis zamieszczony we wzorze Oświadczenia w celach pomocniczych – do usunięcia przez Wykonawcę

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego pn.:
Dostawa 8 szt. łodzi ratowniczych przeznaczonych do prowadzenia działań
związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu,
znak postępowania: NZ-ER/II/PO/09/15.
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego postępowania z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.

…………………………….…
Miejscowość, data

……………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w
dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu
lub podpis i stempel

* Uwaga: informacja pomocnicza7 - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia niniejsze Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych , składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
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Zapis zamieszczony we wzorze Oświadczenia w celach pomocniczych – do usunięcia przez Wykonawcę

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie
warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a które to
podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania podmiotu:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
pn.: Dostawa 8 szt. łodzi ratowniczych przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z
poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu, znak postępowania: NZ-ER/II/PO/09/15.
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Podmiotu z powyższego postępowania z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.

…………………………….…
Miejscowość, data

……………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu w
dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu
lub podpis i stempel

* Uwaga: informacja pomocnicza8 - niniejsze Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp , składa każdy z
podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia
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Zapis zamieszczony we wzorze Oświadczenia w celach pomocniczych – do usunięcia przez Wykonawcę

Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego pn.:
Dostawa 8 szt. łodzi ratowniczych przeznaczonych do prowadzenia działań
związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu,
znak postępowania: NZ-ER/II/PO/09/15.

1. Oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) */.

…………………………….…
Miejscowość, data

……………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu w
dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu
lub podpis i stempel

2. Oświadczam/my, że należymy do grupy kapitałowej . Do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą niżej wymienione podmioty */:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/ nazwa i adres/

…………………………….…
Miejscowość, data

……………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu w
dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu
lub podpis i stempel

*/ niepotrzebne skreślić. Wykonawca, zgodnie ze stanem faktycznym, musi wybrać pkt 1 lub pkt 2
Uwaga - informacja pomocnicza: niniejszą Informację składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9
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Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych- do usunięcia przez Wykonawcę

Nazwa Wykonawcy:……….

WZÓR
WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW
składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego pn.: Dostawa 8 szt. łodzi ratowniczych przeznaczonych do
prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu, znak postępowania: NZ-ER/II/PO/09/15
przedkładamy wykaz głównych dostaw w celu oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, których opis został
zamieszczony w Sekcji III.2.3) Ogłoszenia o zamówieniu oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, oraz celem
dokonania prekwalifikacji, o której mowa w pkt IV.1.2) Ogłoszenia.

lp

Przedmiot zamówienia ( zakres) w
tym wskazać, czy przedmiot
zamówienia obejmował następujący
zakres:
dostawa łodzi ratowniczych
spełniających wymagania SOLAS
74/83 obejmujące
międzynarodowe zalecenia rezolucji
MSC.48(66) w
sprawie standardów dla środków
ratunkowych.
(krótki opis techniczny na potrzeby
prekwalifikacji, wskazująca cechy
dostarczonego sprzętu)

Wartość brutto
( wykazać tylko wartość
brutto obejmującą
następujący zakres
dostawa łodzi
ratowniczych
spełniających wymagania
SOLAS 74/83 obejmujące
międzynarodowe
zalecenia rezolucji
MSC.48(66) w
sprawie standardów dla
środków ratunkowych.

Podmiot na rzecz którego
wykonano zamówienie

Daty
wykonania
Od
dd-mm-rrr

Do
dd-mm-rrrr

Dowody

Informacje uzupełniające

Zasoby
innego
podmiotu

Nazwa
podmiotu

1
2
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych dostaw

…………………………….…
Miejscowość, data

……………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu w
dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu
lub podpis i stempel

(akceptacja kierownika Zamawiającego wzoru formularza wniosku
Dyrektor
/-/
Marek Długosz

innego

