Oznaczenie sprawy: 44/13/PO

Załącznik Nr 2

__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

………………...……………

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

NIP

REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Nawiązując do Ogłoszenia o przetargu ograniczonym na operatora logistycznego
w projekcie SIMS, składamy niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o ww. zamówienie publiczne i jednocześnie:
Oświadczamy, że:
1.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SOPZ.

2.

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego
w Ogłoszeniu i uznajemy się związanymi określonymi w nim zasadami postępowania oraz
zdobytymi informacjami niezbędnymi do przygotowania wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.

3.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres: .....................................................................................................................
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4.

Załącznikami do niniejszego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1-4 uPzp, sporządzone według Załącznika nr 3 do Ogłoszenia;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1uPzp, sporządzone według Załącznika nr 4 do Ogłoszenia;
3) Oświadczenie w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d uPzp, sporządzone według
Załącznika nr 5 do Ogłoszenia
4) Wykaz wykonanych usług, sporządzony według Załącznika nr 6 do Ogłoszenia.
5) ……………………….

…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 3
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
operatora logistycznego w projekcie SIMS oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia1 ………………………………………………………………,
 dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej………………………………………………………………2.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

1

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie sentencji
„będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my) odpowiednie
dokumenty określone w ogłoszeniu dot. tego podmiotu”.

2

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie
sentencji „będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my)
odpowiednie dokumenty określone w ogłoszeniu dot. tego podmiotu”.
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Załącznik Nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na operatora logistycznego w projekcie SIMS

oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 5
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE 3
w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:

nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp

należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp i w załączeniu
przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

3 Pouczenie

o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2

Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik Nr 6
Składający wniosek:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest operatora logistycznego
w projekcie SIMS.
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postepowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie4
Wymaganie Zamawiającego –należyte wykonanie\wykonywanie, co najmniej dwóch usług w
zakresie transportu, rezerwacji i wykupu miejsc noclegowych oraz ubezpieczenia podróży i pobytów
zagranicznych o wartości co najmniej 250 000 zł brutto każda, w tym wartość noclegów nie mniej
niż 140 000 zł brutto, wartość transportu nie mniej niż 100 000 zł brutto i wartość ubezpieczenia nie
mniej niż 10 000 zł brutto.
Wykonana usługa

Lp.

…………..……………………………………………
Nazwa zamówienia
oraz krótki opis

1.

Wartość
zamówienia (brutto)
Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)

4

…………..……………………………………………
…………………………………… zł w tym koszt noclegów …….zł,
transportu………….zł, ubezpieczenia………………..zł.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia
odpowiednie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Do każdej wskazanej w wykazie usługi należy
dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. W przypadku usług wykonanych
(zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony
po zakończeniu świadczenia usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania usługi,
o której mowa powyżej poprzez załączenie do wniosku referencji z czasu jeszcze trwającej usługi. W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
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Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa i adres)
…………..……………………………………………

Nazwa zamówienia
oraz krótki opis

Wartość
zamówienia (brutto)

2.

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

…………..……………………………………………
…………………………………… zł w tym koszt noclegów …….zł,
transportu………….zł, ubezpieczenia………………..zł.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa i adres)

..............................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
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