Znak sprawy: 24/III/2017

Wykonawca:
……………………………………………………..…
………………………………………..………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI
ELEKTRONICZNEJ
W związku z ogłoszeniem o licytacji elektronicznej na:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym.
1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w tym postępowaniu.
2.

Nasz login to: ....................................................................................................................

3.

Do kontaktów z naszej strony upoważniamy:

.......................................................... tel. ............................. e-mail: .........................................
Faks do firmy: ………………………………………………………………………………….
4.

Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik do
ogłoszenia. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania licytacji, do zawarcia umowy na
określonych w istotnych postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.

Osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest pan/pani:

________________________________________________________________________
6.

Do wniosku dołączamy dokumenty wymagane w ogłoszeniu:
a) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną
ofertę składa odrębnie),
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

c) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych ,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnianej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
d) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie
tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych),
e) pełnomocnictwo (dotyczy spółek cywilnych oraz podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie),
f) dowód wpłaty wadium,
g) wykaz oferowanego sprzętu.
h) oświadczenie potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

.................................................
miejsce, data

......................................................
pieczęć i podpis wykonawcy
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