
_______________________________________________________________________________________ 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 1/PO/ZP/16 

 
 
 

  
................................,  .................. 

(miejscowość, data) 

....................................................... 
(pieczęć Wykonawcy)  

 

 (WZÓR)  
Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
Ul. Długa 52  
00-241 Warszawa 

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

nr 1/PO/ZP/16 

Ja/My, niżej podpisany/i ………………….………………………. (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/ 
pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*),  działając w imieniu  
i na rzecz ……………………………….. (nazwa Wykonawcy /nazwy Wykonawców wspólnie obiegających się  
o udzielenie zamówienia*), nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu składamy wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
ograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego 
w Rybnie - Dostawa wanien do przechowywania i konserwacji drewna  
z wyposażeniem i montażem oraz stołów roboczychz ociekaczem”:  

 
Adres do korespondencji (wykonawcy lub pełnomocnika): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nr telefonu: .………………………………………………………., nr faksu: ………………………………………………………….. 
e.mail: ……………………………………………. 
 
W załączeniu do niniejszego wniosku, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz niepodlegania wykluczeniu składamy: 
1) Załącznik nr 1 a – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
2) Załącznik nr 1 b – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. 
3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. / Informację o tym, że nie należymy do 

grupy kapitałowej.* 
4) .................................................................................................................. 
5) .................................................................................................................. 
6) .................................................................................................................. 
7) .................................................................................................................. 
8) .................................................................................................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 

 
........................... dn. ........................ 

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

(miejscowość, data)      (podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy) 



_______________________________________________________________________________________ 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 1/PO/ZP/16 

Załącznik Nr 1a  
 

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

(pieczęć Wykonawcy) 
 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

 
Ja / My* niżej podpisani  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na:„Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie- 
Dostawa wanien do przechowywania i konserwacji drewna z wyposażeniem i montażem oraz 
stołów roboczychz ociekaczem” 
oświadczamy, że: 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie / przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia.* 
3. Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / 

przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego  
i osób zdolnych do wykonania zamówienia.* 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia / 
przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.* 

 

(*) niepotrzebne skreślić 
 
Załączniki: 
1) ………………………………………………… 
2) ………………………………………………… 
3) ………………………………………………… 
4) ………………………………………………… 
5) ………………………………………………… 
6) ………………………………………………… 

 

 

 
 

........................... dn. ........................ 
 

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

(miejscowość, data)      (podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy) 

 
(*) niepotrzebne skreślić 
 

 
 



_______________________________________________________________________________________ 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 1/PO/ZP/16 

Załącznik Nr 1b 
 

 
 
 

....................................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

 

 

Ja / My* niżej podpisani  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie-
Dostawa wanien do przechowywania i konserwacji drewna z wyposażeniem i montażem oraz 
stołów roboczychz ociekaczem”,  
 
oświadczamy żenie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nie 
spełniania  warunków,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  
zamówień publicznych(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164). 

 

 
 

........................... dn. ........................ 
 

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

(miejscowość, data)      (podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy) 

 
 
Uwaga: 
niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia,  a także każdy z podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  
o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp,  jeżeli  podmioty  te  będą brały  udział w  realizacji  zamówienia.1

                                                
1 Treść zamieszczona w celach informacyjnych; do usunięcia przez Wykonawcę; 
 



____________________________________________________________________________________ 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 1/PO/ZP/16 

Załącznik Nr 1c 
....................................................... 

(pieczęć Wykonawcy) 
Wykaz wykonanych zamówień 

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:„Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji 
drewna archeologicznego w Rybnie - Dostawa wanien do przechowywania i konserwacji drewna z wyposażeniem i montażem oraz stołów 
roboczychz ociekaczem” 
oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wnioskówodopuszczenie do udziału w postępowaniu następujące 
zamówienia: 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

 

Data dostawy 
 (dd/mm/rrrr) 

 

Odbiorca 
(nazwa i adres) 

Wartość zamówienia netto 

1     

2     

3     

4     

5     
 
Na potwierdzenie, że wykazane zamówienia zostały wykonane należycie załączamy następujące dowody (poświadczenie lub dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie dostaw): 

1) ………………………………………………… 
2) ………………………………………………… 
3) ………………………………………………… 
4) ………………………………………………… 
5) ………………………………………………… 
 

 
........................... dn. ........................ 

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

(miejscowość, data)      (podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy) 

 
 
 



____________________________________________________________________________________ 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 1/PO/ZP/16 

 
Załącznik Nr 1d 

....................................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 

Wykaz wykonanych zamówień  

przez podmiot / podmioty, na którego / których wiedzy i doświadczeniu będziemy polegać 
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: : „Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji 
drewna archeologicznego w Rybnie- Dostawa wanien do przechowywania i konserwacji drewna z wyposażeniem i montażem oraz stołów 
roboczychz ociekaczem”oświadczamy,  że  wykonaliśmy  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  wnioskówodopuszczenie  do  udziału  w  
postępowaniu następujące zamówienia: 
UWAGA: Wypełnia wykonawca, który będzie polegać na zasobach innego podmiotu, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 

Lp. 
Nazwa i adres podmiotu 
udostępniającego wiedzę 

 i doświadczenie 

Przedmiot zamówienia 
 

 
Data dostawy 

 (dd/mm/rrrr) 
 

 
Odbiorca 

(nazwa i adres) 
Wartość zamówienia 

netto  

1      

2      

3      

4      

5      
Na potwierdzenie, że wykazane zamówienia zostały wykonane należycie załączamy następujące dowody (poświadczenie lub dokumenty potwierdzające należyte 
wykonanie dostaw): 

1) ………………………………………………… 
2) ………………………………………………… 
3) ………………………………………………… 
4)  ………………………………………………… 
5) ……………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 
........................... dn. ........................ 

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

(miejscowość, data)      (podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy) 



____________________________________________________________________________________ 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 1/PO/ZP/16 

Załącznik Nr 2 
 

NAZWA WYKONAWCY: 
 
 
.......................................................................... 
 
ADRES SIEDZIBY: 
 
 
.......................................................................... 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,* 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

 
1. 

2. 

3. 

 

 

Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej,* 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2164) 

 

 

 

 
............................... dn. ........................ 

 
……………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

 

  



____________________________________________________________________________________ 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 1/PO/ZP/16 

 Załącznik Nr 3 
 

.......................................... 
(pieczęć/nazwa podmiotu 

udostępniającego Wykonawcy 
swoje zasoby) 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

Oświadczam(y), że na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 2164) zobowiązujemy się, iż do realizacji zamówienia 
publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna 
archeologicznego w Rybnie -Dostawa wanien do przechowywania i konserwacji drewna  
z wyposażeniem i montażem oraz stołów roboczychz ociekaczem”:  

 

oddamy do dyspozycji Wykonawcy…………………………………………………… 

niezbędne zasoby tj. wiedzę i doświadczenia*/, osoby zdolne do wykonania zamówienia/* 

Jeśli udostępnione zostanie doświadczenie lub wiedza wykonawca winien dodatkowo określić: 

1) Zakres zobowiązania (wskazać czego dotyczy)…………………………………………………………………… 

2) Sposób w jaki będzie wykonane………………………………………………………………………………………… 

3) Zasady na jakich będzie polegało uczestnictwo innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia 

(tj. w jakiej formie zostanie nawiązana współpraca) …………………………………………………………… 

Dodatkowe informacje……………………………………………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić  

Uwaga: 

W sytuacji gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udostępniającym, 

które nie mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu i które nie mogą być udostępnione bez zaangażowania 

tego podmiotu w wykonanie zamówienia (np. doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne 

nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia doświadczenia 

lub wiedzy, forma współpracy winna uwzględniać specyfikę prac, które będą przedmiotem współpracy.  

 
 

............................... dn. ........................ 
 
……………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej ze strony podmiotu udostępniającego) 
 

 

 


