Załącznik nr 1
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej
zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Przemkowie dla zadania pn:

„Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie.”
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................………………………………...
Zarejestrowany adres Wykonawcy:
ulica ...................................................…
nr domu……………………………………………..
kod .......................................................
miejscowość ..............................................................
powiat ..................................................
województwo ............................................................
tel.: .....................................fax: ..................................................................................................
REGON:.........................................NIP: …….............................................................................
Kod(y) Polskiej Klasyfikacji Działalności:*
.......................................................................................................................................................
*wypełnić w przypadku, gdy nie wynika z innych dokumentów załączonych do wniosku
Adres do korespondencji
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................……………………………………………………….
tel.:...........................................................fax:...............................................................................
e-mail….......................................................................................................................................
Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy
(imię i nazwisko) ..................................................., tel. ...............................,……
e- mail....................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, składam wniosek
o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami
ogłoszenia i deklaruję wykonanie przedmiotu postępowania zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą i obowiązującymi
przepisami i należytą starannością.
1. Oświadczam, że jestem zarejestrowanym Wykonawcą na platformie Urzędu Zamówień Publicznych
(http:// licytacje.uzp.gov.pl) i posiadam dostęp do platformy, na której odbędzie licytacja za pomocą loginu:
…………………………………………………
( login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy
rejestracji).
2. Zobowiązuję się do bezzwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania od Zamawiającego oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu (wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: http://umprzemkow.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
i zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Zakres prac objętych zamówieniem, które powierzę podwykonawcom (branże, prace):
………………………………………………………………………................………………………………..
(jeżeli dotyczy)
5. Oświadczam, że podpisuję niniejszy wniosek jako osoba do tego upoważniona na podstawie: pełnomocnictwa /
odpisu z ewidencji działalności gospodarczej / odpisu z krajowego rejestru sądowego. *

Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej
Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie.
1

6. Oświadczam, że w przypadku gdy moja oferta będzie najkorzystniejsza będę z nią związany przez okres 30 dni od
terminu upływu składania ofert.
7. Informacje wskazane na stronie……………tego wniosku stanowią tajemnicę w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
8. W przypadku złożenia w toku licytacji elektronicznej najkorzystniejszej cenowo oferty, zobowiązuję się do
przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółow ą w terminie 3 dni
roboczych od zakończenia licytacji, a także do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego oraz na warunkach zawartych we wzorze umowy.
9.Oświadczam,
iż
wadium
w
wysokości
…………………….………...…………
zł
(słownie:
………………………………………………………………………….……..),
zostało
wniesione
w
dniu
…………………………………….., w formie: ………………………………………………………………….
Wadium należy zwrócić na konto nr ……………………..……………………… (dotyczy wpłat pieniężnych).
10.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11.Oświadczam, że zgodnie z art. 26 ust. 6 Pzp Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami:
……………………………….. W związku z powyższym potwierdzam ich aktualność.
12.Oświadczamy, że wybór złożonej przez nas oferty będzie/ nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do powstania
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług tj*………………….
13. Oświadczam, ze jestem mikro/ małym / średnim przedsiębiorstwem* / NIE DOTYCZY
14.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
14. Do niniejszego wniosku załączamy następujące dokumenty:
1) …………………………………………………………..
2)……………………………………………………………
3) …………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………
5) …………………………………………………………….
6) …………………………………………………………….
* niepotrzebne skreślić
................................, dnia......................

…............................................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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