WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
.............................................
(pieczęć adresowa firmy
Wykonawcy)
nr tel. …...........................
nr fax. …..........................
e-mail: …..........................
NIP: ................................
REGON: ….........................

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

w

trybie

negocjacji

z

ogłoszeniem

na:

„Wyposażenie

multimedialne

wraz

z niezbędnymi aplikacjami dla Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki zlokalizowanego przy ul.
Bramkowej 6 w Swarzędzu w ramach formuły "zaprojektuj i wybuduj”" informuję, że składam
wniosek o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Integralną część mojego wniosku stanowią dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj.:
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
A. dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,
3.

odpisu 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,

4.

oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności,

5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
B. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału oraz dokumenty dotyczące
kryteriów selekcji:
6.

wykazu dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy,

7.

informacji 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,

8.

wykazu

osób,

skierowanych

przez

wykonawcę

do

realizacji

zamówienia

publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Podpisano:

Miejsce i data: ........................................ 2017r.

.......................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)

……………………………………………………………..
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG I DOSTAW

Nazwa
podmiotu,
Przedmiot
zamówienia

na rzecz
którego
zostały
wykonane

Zakres usług
i dostaw
(w m2) lub
PLN

Daty
realizacji
od ….

Miejsce
wykonania

Uwagi¹

do ….

usługi i
dostawy
Co najmniej dwie ekspozycje multimedialne, w tym co najmniej jedna muzealna ekspozycja
multimedialna o wartości 500.000,00 PLN brutto

Co najmniej dwa projekty wykonawcze ekspozycji muzealnej lub wystawy, których elementami
były między innymi stanowiska interaktywne i/lub oświetlenia o powierzchni co najmniej 200m2 –
kryteria selekcji

Podpisano:

Miejsce i data: ........................................ 2017r.

……………........................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy

……………………………………………………………..
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nazwisko i imię
L.p.

1. Nazwa realizowanego
Projektu,
2. miejsce,
3. wartość,
4. pełniona funkcja w
projekcie

Posiadane

Podstawa do

Wykształcenie,
uprawnienia i
doświadczenie

dysponowania
osobami

(dokładnie
według wymogów
podanych w
ogłoszeniu)

Podpisano:

Miejsce i data: ........................................ 2017r.

……………........................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)

