WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

………………………………
(pieczęć wykonawcy)

PKP Energetyka S.A.
Ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZENIA o przetargu ograniczonym na usługę: udzielenie i obsługa kredytu
bankowego w wysokości 80 000 000,00 PLN w okresie kredytowania przez 36 miesięcy – przetarg
nr 2 (znak sprawy: EF3-075/25-2/2015) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich nr …………… z dnia ………… roku:
MY (JA) NIŻEJ PODPISANI:
………………………………………………………………………..……………………………...……………………………………………..……
………………………………………………………………………..……………………………...……………………………………………..……
DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ:
………………………………………………………………………..……………………………...……………………………………………..……
………………………………………………………………………..……………………………...……………………………………………..……
(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

tel. ……………………………..……………
fax………………….…..……………..
e-mail do korespondencji: ……………………….
Składam (my) niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do którego
załączam (my) wymagane ogłoszeniem dokumenty i oświadczenia.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

…………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………….…………..

……….………………. dnia ………..........r.

……………………………………………
(podpis zgodnie z reprezentacją Wykonawcy)

Załącznik nr 1
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na
udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 80 000 000,00 PLN w okresie kredytowania
przez 36 miesięcy – przetarg nr 2 (znak sprawy: EF3-075/25-2/2015), w imieniu reprezentowanego
przeze mnie/nas Wykonawcy oświadczam(y), iż spełniam(y) warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków składam/my wraz z wnioskiem o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu dokumenty wymagane postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu.

……….………………. dnia ………...………..r.

……………………………………………
(podpis zgodnie z reprezentacją Wykonawcy)

Załącznik nr 2
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na
udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 80 000 000,00 PLN w okresie kredytowania
przez 36 miesięcy – przetarg nr 2 (znak sprawy: EF3-075/25-2/2015), w imieniu reprezentowanego
przeze mnie Wykonawcy oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

……….………………. dnia ………..............r.

……………………………………………
(podpis zgodnie z reprezentacją Wykonawcy)

Załącznik nr 3
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

..........................................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na
udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 80 000 000,00 PLN w okresie kredytowania
przez 36 miesięcy – przetarg nr 2 (znak sprawy: EF3-075/25-2/2015), w imieniu reprezentowanego
przeze mnie Wykonawcy, stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych
oświadczam, iż podmiot ten nie należy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

……….………………. dnia ……….........r.

……………………………………………
(podpis zgodnie z reprezentacją Wykonawcy)

* W przypadku wykonawców należących do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 26 ust. 2d ustawy
Prawo zamówień publicznych, zamiast oświadczenia wykonawca składa listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 4
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O POSIADANYM WSPÓŁCZYNNIKU (WSKAŹNIKU) WYPŁACALNOŚCI

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na
udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 80 000 000,00 PLN w okresie kredytowania
przez 36 miesięcy – przetarg nr 2 (znak sprawy: EF3-075/25-2/2015), w imieniu reprezentowanego
przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że współczynnik (wskaźnik) wypłacalności za ostatnie trzy lata
obrotowe wynosił odpowiednio*:
1. pierwszy rok obrotowy (tj. za okres ……………………………..) - ………………………….%
2. drugi rok obrotowy (tj. za okres ………………………………..) - ………………………….%
3. trzeci rok obrotowy (tj. za okres ………………………………..) - ………………………….%

* należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

……….………………. dnia ………...........r.

……………………………………………
(podpis zgodnie z reprezentacją Wykonawcy)

