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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

FORMULARZ WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

 

Identyfikator postępowania:  bc957103-1d05-4604-a547-d9276fb2f571 

 

WNIOSEK 

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego 

Rozbudowa i przebudowa budynku  

biurowo- usługowego przy ul. Siennej 82 w Warszawie 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 

00-372 Warszawa, ul. Foksal 17 

 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejszy wniosek zostaje złożony przez1:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na nw. adres / e-mail lub za 

pośrednictwem MIniportalu]: 

Osoba do kontaktów:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem: 
 

NIP:  

 

4. OŚWIADCZENIA  

Ja(my) niżej podpisany(i): 

nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu nr: 2022/S 050-126244, z dnia 11.03.2022 roku, składam 
niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazanym w tytule Wniosku  

                                                           
 
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu; 
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie wszelka 
korespondencja;  
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oraz oświadczam(y), że: 

4.1. zapoznałem(liśmy) się i akceptuję(emy) warunki udziału w postępowaniu; 

4.2. zastrzegamy/nie zastrzegamy3 części wniosku jako tajemnica przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1913) i w związku z tym informacje zawarte w 

plikach…………………3 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. przepisów; 

4.3. zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną Zamawiającego dotyczącą RODO4 zawartą w 

SWZ; 

4.4. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych,  

4.5. Powołuję się na zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu (i załączam ich zobowiązania do udostępnieni a zasobów oraz JEDZ)5 

a) Podmiotu ………………………………….. – w zakresie spełniania warunku 

………………………. 

b) Podmiotu ………………………………….. – w zakresie spełniania warunku 

………………………. 

c) Podmiotu ………………………………….. – w zakresie spełniania warunku 

………………………. 

 

5. Oświadczam(y), że6: 

jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem: ……………………, 

jesteśmy małym przedsiębiorstwem: ……………………, 

jesteśmy średnim przedsiębiorstwem: ……………………, 

 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Wraz z wnioskiem składam(y) następujące oświadczenia i dokumenty (uzupełnić i 

załączyć zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ): 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………  

3) …………………………………………………………………………………………  

4) …………………………………………………………………………………………  

5) ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość / Data Znacznik elektronicznego podpisu kwalifikowanego   

 

                                                           
 
3 Niepotrzebne skreślić;. 
4 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. 
5 Wypełnić w zależności o korzystania z zasobów podmiotów trzeicch  
6 odpowiednio wypełnić TAK; 


