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Załącznik do ogłoszenia o przetargu na: 
„Zaprojektowanie realizacja oraz wdrożenie Systemu Informacji 
Turystycznej (SIT) dla sieci schronisk górskich PTTK w Tatrach.” 

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

Nazwa i adres firmy (wykonawcy) 

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

(NIP, Regon) 

WNIOSEK 
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU  

dwustopniowym na 
„Zaprojektowanie realizacja oraz wdrożenie Systemu Informacji Turystycznej 

(SIT) dla sieci schronisk górskich PTTK w Tatrach.” 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu dwustopniowym na wybór wykonawcy robót 
budowlanych pn. „Zaprojektowanie realizacja oraz wdrożenie Systemu Informacji Turystycznej 
(SIT) dla sieci schronisk górskich PTTK w Tatrach”, opublikowanego przez Zamawiającego: 
Schroniska i Hotele P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o., Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz: 

1) w miejscu publicznie dostępnym na siedzibie Zamawiającego: od dnia  11.04.2011 r. 
2) na stronie internetowej zamawiającego: http://www.schroniska-pttk.com.pl od dnia 

11.04.2011r. 
 - wnoszę o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym przetargu. 

 
1. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w przedmiotowym przetargu tj. warunki 

określone w ogłoszeniu o przetargu [w pkt. III.2.1.1), III.2.2), III.2.3)] a także, że brak jest podstaw 
do wykluczenia mnie z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w pkt. III.2.1.4) 
ogłoszenia o przetargu. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu a także 
przepisami Regulaminu Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K . "KARPATY" Sp. z 
o.o. z dnia 14.06.2010 r. przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. i nie 
wnoszę do nich zastrzeżeń. 

3. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane: 
a) nr tel.:    .................................................. , 
b) nr fax.:    .................................................. , 
c) adres e-mail:  .................................................. . 

4. Oświadczam, że cały wniosek składa się z ......... stron, w tym z niniejszego wniosku oraz takich 
załączników jak: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z ogłoszenia o przetargu (można skorzystać z 

załącznika nr 1 do wniosku); 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (można skorzystać z załącznika nr 2 do wniosku); 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt. III.2.1.4) ppkt 2 ogłoszenia o przetargu, 
wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w przetargu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczeniem w zakresie w 
pkt. III.2.1.4) ppkt 2 ogłoszenia o przetargu; 
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 d) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia [w 
zakresie określonym w pkt. III.2.3.1.a)], wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie (można 

skorzystać z załącznika nr 3 do wniosku); 

e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia; 

f) oświadczenie o ustanowieniu (na podst. pkt VI.2.2) ogłoszenia o przetargu) pełnomocnika do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy (jeżeli dotyczy, można skorzystać z załącznika nr 4 do wniosku), 

g) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt VI.2.9) ogłoszenia o przetargu - w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). 

5. Oświadczam, że polegam na wiedzy i doświadczeniu*, potencjale technicznym*, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia* lub zdolnościach finansowych* innych podmiotów, tj: 

a) ................................................................, 

b) ..............................................................., 

c) .............................................................. . 

− [Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia (jeżeli dotyczy, można skorzystać z załącznika nr 5 do wniosku)*] 

4. Oświadczam, że mam siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i z uwagi na to przedstawiam następujące dokumenty, stosownie do zapisów zawartych w 
ogłoszeniu o przetargu - III.2) WARUNKI UDZIAŁU, III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w 
tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego, pkt III.2.1.7) i dalsze 
(jeżeli dotyczy)*: 

a) ..................................................., 
b) ..................................................., 
c) .................................................. . 

5. Załącznikami do niniejszego wniosku są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez 
Zamawiającego, a są naszym zdaniem istotne dla przebiegu postępowania przetargowego:  

a) ..................................................., 
b) ..................................................., 
c) .................................................. . 

 
 
 
Miejscowość i data : ............................................................ 
 
 
 
 

...................................................................... 
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania   

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do wniosku 
 
....……….......……………………. 
/nazwa Wykonawcy, adres/ 
 

 
OŚWIADCZENIE  

o spełnianiu warunków wynikających z ogłoszenia o przetargu. 
 

 
 
 

Oświadczam, że: 
  
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. posiadam wiedzę i doświadczenie; 
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  
4. spełniam warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość............................................ Data....................................... 

 

 

 

 

 

 

................................................................... 
Podpis osoby – osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawców 
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Załącznik nr 2 do wniosku 

....……….......……………………. 
/nazwa Wykonawcy, adres/ 

 

OŚWIADCZENIE  
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w przetargu. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w przetargu, w szczególności na podst. pkt. III.2.1.4) 
ogłoszenia o przetargu, który stanowi, że z udziału w przetargu wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda 
ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 
Miejscowość............................................ Data....................................... 

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

Podpis osoby – osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawców 
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Załącznik nr 3 do wniosku 

 
WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT DODSTAW 

[wymogi określa ogłoszenie o przetargu: III.2) WARUNKI UDZIAŁU, III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, 
w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego, III.2.3) Zdolność techniczna: pkt  

III.2.3.1.a) oraz III.2.3.3)] 

lp. 
RODZAJ (PRZEDMIOT) I MIEJSCE 

WYKONANIA ROBÓT 

 
DATA WYKONANIA ROBÓT 

(Zamawiający zwraca uwagę, 
 iż pod pojęciem daty należy 
rozumieć dzień, miesiąc rok 

rozpoczęcia i dzień, miesiąc rok 
zakończenia robót) 

 

WARTOŚĆ ROBÓT  
NAZWA, ADRES, TELEFON 

ODBIORCY ROBÓT 

II.A 

NALEŻYCIE WYKONANA W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY, W TYM OKRESIE - PRZYNAJMNIEJ 1 (SŁOWNIE: JEDNA) 
DOSTAWA (NIEZALEŻNIE OD RODZAJU ZAWARTEJ UMOWY) POLEGAJĄCĄ NA ZAPROJEKTOWANIU, DOSTAWIE SPRZĘTU I WDROŻENIU 

SYSTEMU INFORMACYJNEGO OBEJMUJĄCEGO ŁĄCZNIE: 
- DOSTAWĘ MIN. 5 INFO-KIOSKÓW; 
- DOSTAWĘ WRAZ Z WDROŻENIEM OPROGRAMOWANIA ZARZĄDZAJĄCEGO SYSTEMEM INFORMACJI, 
- DOSTAWĘ WRAZ Z WDROŻENIEM PORTALU INTERNETOWEGO. 

1    

 

2    

 

3    

 

4    

 

 
UWAGA:  do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające , że dostawy zostały wykonane należycie. 

 
 
Miejscowość ................................................. data ....................................... 

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

Podpis osoby – osób upoważnionych do składania   

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do wniosku 

 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 Niniejszym oświadczamy, że wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia, ponosimy 
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia pn. 
„Zaprojektowanie realizacja oraz wdrożenie Systemu Informacji Turystycznej (SIT) dla sieci 
schronisk górskich PTTK w Tatrach.” 
 
 
 Jednocześnie w oparciu o pkt VI.2.2) ogłoszenia o przetargu 
 
 
ustanawiamy pełnomocnika   ............................................................... 
      (imię, nazwisko) 

 
do: reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia/ 
reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia.* 
 

 
Firma – podmiot 

 

 
Firma – podmiot 

 
Firma – podmiot 

 
 
 
 

/pieczęć firmowa/ 

 
 
 
 

/pieczęć firmowa/ 

 
 
 
 

/pieczęć firmowa/ 
 
 
 

………………………………………………… 
imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania 

 
 
 

………………………………………………… 
imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania 

 
 
 

………………………………………………… 
imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania 
 
 
 

…………………………… 
/data i podpis/ 

 
 
 

…………………………… 
/ data i podpis/ 

 
 
 

…………………………… 
/ data i podpis/ 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do wniosku 

 
....……….......………………………..…….…………… 

 
 

....……….......………………………..…….…………… 
/nazwa Podmiotu udostępniającego, adres/ 

 

 

 

 

Z O B O W I Ą Z A N I E  [WZÓR] 
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. 
 
 
Zobowiązuję(emy) się oddać do dyspozycji Wykonawcy:  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn: „Zaprojektowanie 
realizacja oraz wdrożenie Systemu Informacji Turystycznej (SIT) dla sieci schronisk górskich PTTK w 
Tatrach.” 
 
wiedzę i doświadczenie* i/lub potencjał techniczny* i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia* 
i/lub zdolności finansowe* w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia. 

 
 
 
 
Miejscowość ................................................. data ....................................... 

 
 
 
 

................................................................... 
Podpis osoby – osób upoważnionych do składania   

oświadczeń woli w imieniu Podmiotu udostępniającego 

 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 
 

 


