
KG26.8.2017 

 

........................................... dnia ......................................... 
............................................................................... 
(czytelny podpis  albo parafa i pieczątka imienna      

                               osoby(osób) uprawnionej(ych) do  
                                                                                                                                reprezentowania Wykonawcy/ów lub Pełnomocnika  
                                                                                                                                        Wykonawców wspólnie ubiegających  
                                                                                                                                                 się o udzielenie zamówienia) 

 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia 
 
 

 
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI 

ELEKTRONICZNEJ  
 

IDENTYFIKACJA WYKONAWCY/WYKONAWCÓW  

LP NAZWA (FIRMA), 
ALBO IMIĘ I 

NAZWISKO, SIEDZIBA 
ALBO MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA I 
ADRES WYKONAWCY  

ADRES 
KORESPONDENCYJNY  

(jeżeli jest inny niż podany w 
kolumnie obok) 

NIP/PESEL 
ORAZ 

REGON * 

NR KRS/ 
CEIDG * 

WYKONAWCA JEST**: TEL 
ORAZ E-

MAIL 

     

KRS 
……………/ 

CEIDG 
(niewłaściwe 

skreślić) 

�  mikroprzedsiębiorstwem 

�  małym 
przedsiębiorstwem 

�  średnim 
przedsiębiorstwem 

�  żadne z powyższych 

 

TEL …… 

E-MAIL … 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wskazać 
ustanowionego pełnomocnika (lidera) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

* -  Wykonawcy zagraniczni nie wypełniają  
** - przez mikroprzedsiębiorstwo należy rozumieć, przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mil euro; przez małe przedsiębiorstwo należy rozumieć, przedsiębiorstwo które 
zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mil euro; przez średnie 
przedsiębiorstwa należy rozumieć, przedsiębiorstwa które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mil euro lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 mil euro; 

OSOBA UPRAWNIONA  DO SKŁADANIA OFERT W IMIENIU WYKONAWCY W TRAKCIE  TRWANIA 
LICYTACJI ELEKTORNICZNEJ  (patrz na zapis zamieszczony w sekcji III – pkt 7.2. lit. a) Ogłoszenia) 
……………………………………………………………………………………………………………………….……. 

ADRES E-MAIL DO NINIEJSZEJ OSOBY …………………………………………………………………………… 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. WANDY ZIELE ŃCZYK W WARSZAWIE UL. SAMOGŁOSKA 

9, 01-980, WARSZAWA 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej o 
wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na dostawy, których przedmiotem jest:  

 
 „DOSTAWA, WNIESIENIE I MONTA Ż MEBLI NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 77 

IM. WANDY ZIELEŃCZYK W WARSZAWIE” 
 

Składam/y wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczając, że: 
 

1) zapoznałem/liśmy się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i uzyskałem/liśmy wszelkie 
informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania niniejszego wniosku; 

2) zobowiązuję/emy się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w 
Ogłoszeniu o zamówieniu; 

3) zobowiązuję/emy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od daty podpisania 

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 



KG26.8.2017 

 

........................................... dnia ......................................... 
............................................................................... 
(czytelny podpis  albo parafa i pieczątka imienna      

                               osoby(osób) uprawnionej(ych) do  
                                                                                                                                reprezentowania Wykonawcy/ów lub Pełnomocnika  
                                                                                                                                        Wykonawców wspólnie ubiegających  
                                                                                                                                                 się o udzielenie zamówienia) 

 

umowy do 15 grudnia 2017 roku, przy czym termin planowanej dostawy i montażu mebli 
uzgodnię/my z Zamawiającym;  

4) spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu; 
5) niepodlegam/y wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp; 
6) oświadczam/y, że akceptuję/emy wzór umowy; 
7) przyjmuję/my warunki gwarancji oraz warunki płatności na warunkach określonych we wzorze 

umowy; 
8) wniosek składam/y na ……. kolejno ponumerowanych stronach, który stanowią następujące 

dokumenty: 
 

Lp. Nazwa dokumentu 

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w sekcji III - pkt 7.2. lit.a) lub b) Ogłosz enia – JEŻELI 
DOTYCZY  

3. Dokument/y, o którym/ch mowa w sekcji III - pkt 7.2. lit.c) Ogłoszenia, chyba że 
umocowanie wynika z dokumentu/ów dost ępnego/ych dla Zamawiaj ącego w my śl 
art.26 ust.6 ustawy Pzp  

4. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do 
Ogłoszenia)  

5. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5 do 
Ogłoszenia)  

6. Zobowiązanie/a podmiotu/ów trzeciego/ch (przykładowy wzór w zakresie zdolno ści 
technicznej lub zawodowej stanowi zał ącznik nr 6 do Ogłoszenia) – o którym mowa w 
sekcji III – pkt 7.2.d) Ogłoszenia – JE ŻELI DOTYCZY 

Itd.  

 

 
 
 


