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INSTRUKCJA
wypełniania Wniosku Zgłoszeniowego do Systemu Kwalifikowanych
Wykonawców

Krok 1

W kroku pierwszym należy podać podstawowe dane firmy.

Krok 2

Należy wybrać kategorię (e), w której (ych) dysponujecie Państwo kwalifikacjami, aby zostać
zarejestrowanymi w Systemie Kwalifikowania Wykonawców.

Krok 3

Dla każdej z kategorii przewidziano odrębny zakres działalności (geograficzny, bądź wartościowy).
W niektórych kategoriach macie Państwo możliwość wybrania obszaru działalności (można zaznaczyć
dowolną ilość rejonów), na innych wymagany jest zasięg całego kraju.
Krok 4

W tym kroku załączamy podstawowe dokumenty rejestrowe firmy. W przypadku polisy, jej data
ważności powinna być dłuższa niż 30 dni od momentu rejestracji. Pliki załączamy poprzez dodawanie
ich w formie elektronicznej z dysku komputera.

Krok 5

W tym kroku wskazane zostają osoby (wymagane w Załączniku nr 1) dla danej kategorii, spośród tych
które zostały przez Państwo zadeklarowane w kroku 2. Kolejne osoby dodawane są poprzez wciśnięcie
przycisku ,,dodaj osobę”. W przypadku nieuzupełnienia wszystkich wymaganych osób nie będzie
możliwości przejścia do następnego kroku. W związku z tym należy zwrócić uwagę, aby wszystkie
wymagane pola zostały uzupełnione zgodnie z wymaganiami w Załączniku nr 1.
Krok 6

W tym kroku należy wskazać doświadczenie, którym dysponujecie Państwo w ramach
zadeklarowanych kategorii. Trzeba wskazać nazwę inwestora, wartość wykonywanych prac, okres
w którym się odbywały oraz załączyć referencje poświadczające ich wykonanie.

Krok 7

Jest to podsumowanie wszystkich podanych wcześniej przez Państwo informacji. Należy dokładnie
sprawdzić ich poprawność przed wysłaniem. Późniejsze zmiany nie będą już w tym momencie możliwe.

Należy pamiętać, aby zaznaczyć trzy małe okienka na dole strony. Jest to poświadczenie,
że zapoznaliście się Państwo z regulaminem, wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz potwierdzacie autentyczność podanych przez siebie danych we wcześniejszych krokach.

Gdy stwierdzicie Państwo, że wszystkie podane informacje są zgodne z tym co podawaliście w trakcie
wypełniania wniosku należy wcisnąć przycisk „Wyślij”. Wniosek wówczas zostanie przesłany do
administratora Systemu, a Państwo otrzymacie potwierdzenie wraz z nadanym numerem, na który
powinni się Państwo powoływać podczas kontaktu z PKPE Holding.

