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Formularz nr 1 

 

Numer sprawy: ………….. 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

 

„Budowę Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie  

przy ul. Madalińskiego 10/16” 

 

1. Niniejszy Wniosek składa: 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców składających wspólnie Wniosek)* 

  

  

  

  

 

2. Przedstawiciel wykonawcy uprawniony do kontaktów: 

Imię i Nazwisko  

adres  

e-mail  

telefon  

faks  

 

3. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla w/w zamówienia My, niżej podpisani, 

niniejszym oświadczamy, co następuje: 

 

3.1 Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Ogłoszenia o 

zamówieniu w tym Warunki udziału w postępowaniu 

 

3.2 Składamy niniejszy Wniosek w imieniu własnym* / jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać 

solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia o ile nasza oferta zostanie wybrana*. 

 

3.3 Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców: 
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Nazwa  Wykonawcy 

 

Rodzaj danych 

 

   

Telefon    

fax    

e-mail    

Adres strony www    

Nr KRS wraz z 

oznaczeniem sądu  

lub nr wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej 

   

 

3.4 Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część Wniosku są: 

1) .....................................................................................................................  

2) .....................................................................................................................  

3) ..................................................................................................................... 

4) .....................................................................................................................  

5) ..................................................................................................................... 

 

3.5 Oświadczam(y), że na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zastrzegam(y) następujące dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

 

• ........................................................................................ str. ........................ oferty; 

• .......................................................................................  str. ........................ oferty; 

• ........................................................................................ str. ........................ oferty. 

 

3.6 Oświadczam(y), że dokumenty złożone wraz z Wnioskiem - niezastrzeżone zgodnie  

z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 

 

3.7 Jestem/ jesteśmy świadomy(i), że zgodnie z art. 50 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w przypadku złożenia po terminie wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający niezwłocznie zwróci wniosek.  

 

3.8 Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam(y), że załączone do wniosku 

dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień składania wniosku. 
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3.9 Oświadczam(y), że Wniosek wraz z załącznikami został złożony na _____ kolejno 

ponumerowanych stronach. 

 

Miejscowość i data: ……………………………………. 

……………………………………………  

podpisy i pieczęcie imienne lub podpisy 

czytelne osób upoważnionych w imieniu 

Wykonawcy 

 

 

*niepotrzebne skreślić lub usunąć 


