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( W z ó r ) 
 

WNIOSEK  
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

o udzielenie zamówienia publicznego 
 
 

…………………….., dnia ........................ 
             miejscowość 

WYKONAWCA: 
Pełna nazwa Wykonawcy: 
 
…………………............................................................................................................................... 
Dokładny adres siedziby Wykonawcy: 
 
........................................................................................................................................................... 
 
NIP ……………………............................... REGON ………………............................................ 
 
nr telefonu ………………………..................... nr telefaxu ……………......................................... 
 
e-mail: ……………………………….. adres internetowy: ….…………………………………… 

 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: Południowy Koncern Węglowy S.A. 
    43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 
 
 Niniejszym składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego w temacie:  
   

„Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu w rachunku bankowym” 

- sprawa nr 15/2009/EEZP/BL 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przedstawiamy następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, Ŝe: 
a) - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia, 

c) - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
 zamówienia. 
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2. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tj.: 
a) ust. 1 pkt 1-2: 
- nie wyrządziliśmy szkody stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym  
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienaleŜycie,  
-  w stosunku do nas  nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości; 

b) ust.2 pkt. 1-2: 
– nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia wniosku osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;  
– nie złoŜyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania.  

 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.  

 
4. Aktualne zaświadczenia: 

 
a) właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz  
 
b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  

Ubezpieczenia Społecznego, 
 
- potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków. 

 
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1  

pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków.  

 
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1  

pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków. 

 
7. Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności, o której mowa  

w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U.  
z 2002r., Nr 72, poz.665 z późniejszymi zmianami). 
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8. Rachunek zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta 1 potwierdzający spełnienie 

warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu  w zakresie zdolności ekonomicznych 
i finansowych. 

 
9. Wykaz naleŜycie wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed 

dniem wszczęcia 2 przedmiotowego postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
przedmiotowi zamówienia, tj. umów o prowadzenie rachunku bankowego wraz  
z kredytem w tym rachunku o wartości łącznej kredytów nie mniejszej niŜ 45.000.000,00 zł.  
 

10. Dokumenty lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające naleŜytą realizację wykazanych 
umów jak wyŜej. 

 
11. Oświadczamy, Ŝe zgodnie z przedłoŜonymi dokumentami finansowymi - kapitał własny naszej 

firmy wynosi …………………………………………………..…. zł 
 
12. Oświadczamy, Ŝe w przypadku udzielenia nam przedmiotowego zamówienia, będziemy  

je realizować samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców. 
 
13. Oświadczamy, Ŝe posiadamy na terenie miasta Jaworzna swój Oddział, w którym 

dokonywana byłaby  bezpośrednia obsługa Zamawiającego przez cały okres realizacji 
zamówienia, w przypadku udzielenia nam przedmiotowego zamówienia. 
nazwa Oddziału: ……………………………………………………………………………………….. 
adres siedziby Oddziału: …-……… Jaworzno, ul…………………………………….…… nr ….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ………............................…….................................. 
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

                                                           
1 W przypadku Wykonawców: 
� nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, 
� nie objętych obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,  
� mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
� wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
-  zgodnie z treścią opublikowanego Ogłoszenia o zamówieniu. 

 
2 Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wszczyna postępowanie  
    zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu  w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz  
    na stronie internetowej. 
 


