
( W z ó r ) 
 

Wniosek  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publ icznego 
 

…………………….., dnia ........................ 
             miejscowość 
 
Wykonawca: 
 
Pełna nazwa Wykonawcy: 
…………………............................................................................................................................... 
Dokładny adres siedziby Wykonawcy: 
........................................................................................................................................................... 
NIP ……………………............................... REGON ………………............................................ 
Konto bankowe …………………………………………................................................................. 
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 nr sprawy 42/2007/EZP/BL, prowadzonego w trybie negocjacji  
z ogłoszeniem w temacie:  
   

„Zaciągnięcie kredytu obrotowego” 

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

1. Oświadczenie, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1  
pkt 1-3 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn.zm. (tekst jedn. Dz.U. z 
2006 roku Nr 164 poz.1163 z późn.zm.) – wg wzoru Zamawiającego. 

2. Oświadczenie, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
– wg wzoru Zamawiającego. 



3.a) 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.  

3.b) Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której  
         mowa w art.36 ustawy Prawo Bankowe. 

4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 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 - wystawionych 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, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 

7. Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeŜeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ opinia o badanym sprawozdaniu, za 
ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.    
(W przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne 
dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŜności  za okres jak w poprzednim zdaniu.  

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego 
rewidenta, zamawiający wymaga od wykonawcy złoŜenia stosownego oświadczenia.) 

8. Oświadczenie, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 
 o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
udzieliliśmy kredytów odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia na 
łączną wartość nie mniejszą niŜ 150 mln PLN – wg wzoru Zamawiającego. 

9. Zgodnie z przedłoŜonymi dokumentami finansowymi - kapitał własny naszej firmy wynosi 
…………………………………………………..…. zł 

10. Informujemy, Ŝe o udzielenie zamówienia ubiegamy się:  
      sami* / wspólnie i przedstawiamy dokument ustanawiający pełnomocnika do  
 reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w  
 postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*/. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
-  n iepotrzebne skreś l i ć  

 
 
 
 

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

 
załącznik: 
wzór oświadczeń wykonawcy 



załącznik nr 1 
do wzoru wniosku 

( W z ó r ) 
 
..................................................... 
pieczęć firmowa Wykonawcy 

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

 
 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Zaciągnięcie 

kredytu obrotowego” (50 mln zł) 

 
 
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; 

c) - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
 zamówienia. 

 
2. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24, tj.: 

� ust.1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) -  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody 

niewykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została  
dobrowolnie naprawiona  
do dnia wszczęcia postępowania; 

b) -  w stosunku do nas  nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości; 

� ust. 2 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a)  – nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia wniosku osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;  

b)  – nie złoŜyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania.  

 
3. Oświadczamy, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia udzieliliśmy kredytów odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
przedmiotowi zamówienia na łączną wartość ………………………………….. PLN. 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

         
 


