Załącznik nr 1 – wniosek o dopuszczenie do udziału w zamówieniu w oparciu o procedury w trybie dialogu
konkurencyjnego

Nr sprawy: WOP.271.68.2018

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
www.tarnowo-podgorne.pl

DANE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

NIP
Osoba wyznaczona do
kontaktu
Adres do kontaktu
(jeżeli jest inny niż
adres Wykonawcy)
Adres mailowy
Telefon kontaktowy

WNIOSEK
o dopuszczenie udziału w postępowaniu w postępowaniu pn. „Budowa krytych kortów
tenisowych wraz z zarządzaniem w Przeźmierowie
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

Wykonawca oświadcza, że:
1. Składa wniosek w imieniu własnym.
2. Składa wniosek, o dopuszczenie udziału w postępowaniu na budowę krytych kortów
tenisowych w Przeźmierowie.
3. Przekazane informacje są jawne i nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.
4. Zapoznał się i przyjmuje do wiadomości specyfikację, opis i informacje zawarte w
dokumentach pn.:
a. Ogłoszenie o zamówieniu dla przedsięwzięcia „Budowa krytych kortów tenisowych w
Przeźmierowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”;
b. Opis potrzeb i wymagań.
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5. Wraz z wnioskiem przekazuje poniższe załączniki:
- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu
wykluczenia z postępowania,
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu,
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wg załącznika do niniejszego
ogłoszenia,
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wg załącznika do
niniejszego ogłoszenia,
- dodatkowy wykaz robót budowlanych spełniających warunek opisany w pkt. III. ppkt. 1.3.a)
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wg
załącznika do niniejszego ogłoszenia.
* niewłaściwe skreślić

PODPIS WYKONAWCY

data, miejscowość

podpis osoby upoważnionej

