
Załącznik nr 1    Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji 
 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Urazka 11 
56-120 Brzeg Dolny 

 
Znak sprawy: ZP.02.2020 
 

WNIOSEK 

 

Dane Wykonawcy  

(W przypadku oferty wspólnej, dane Lidera konsorcjum) 

Firma 

(nazwa) 
 

Adres 

siedziby 
 

NIP  
Numer wpisu do Rejestru / 

PESEL 
 

Telefon  E-mail  

Wykonawca 

z sektora 
Mikroprzedsiębiorstw/ małych przedsiębiorstw/ średnich przedsiębiorstw/ 
dużych przedsiębiorstw1 

 
 

Dane Partnera lub Partnerów konsorcjum2 

Firma 

(nazwa) 
 

Adres 

siedziby 
 

NIP  
Numer wpisu do Rejestru / 

PESEL 
 

Telefon  E-mail  

Wykonawca 

z sektora 
Mikroprzedsiębiorstw/ małych przedsiębiorstw/ średnich przedsiębiorstw/ 
dużych przedsiębiorstw3 

 

 
1 Niewłaściwe skreślić 

2 Wypełnić w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. W razie potrzeby tabelę zwielokrotnić do ilości partnerów 
3 Niewłaściwe skreślić 



 

W związku z ogłoszeniem o licytacji elektronicznej pn. Sukcesywna dostawa oleju napędowego do 
zbiornika magazynowego, wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu  i oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z zasadami postępowania, opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i 
nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z projektem, w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Posiadamy obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
paliwami ciekłymi nr…………………………………………………………… wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki; 

4. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
zamówienia:4 

l.p. Część zamówienia (określić wyraźnie zakres 
prac, które zostaną wykonane przez 
podwykonawców) 

Nazwa i adres podwykonawcy 
(jeśli jest już znany) 

Wartość 
brutto  

    

    

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO5 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.6 

6. Oświadczamy, że w przypadku otrzymania zaproszenia do udziału w licytacji wniesiemy wadium na 
warunkach i zasadach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu. 

7. Zwolnienia wadium prosimy dokonać na numer konta7 …………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……………… 

8. Oświadczamy, iż umocowanie osób podpisujących ofertę wynika z odpowiednich zapisów w 
dokumentach rejestrowych / udzielonego pełnomocnictwa.8 

9. Wskazujemy dostępność dokumentów rejestrowych w formie elektronicznej pod następującym 
adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych9: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Przekazujemy nasz LOGIN: ……………………………………………………………………………………………………………  

11. Do wniosku załączamy: 

1)  ...............................................................................................................................................................  , 

2)  ...............................................................................................................................................................  , 

3)  ...............................................................................................................................................................  , 

4)  ...............................................................................................................................................................  , 
 

 

 
4 Wykreślić jeśli nie dotyczy. W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia oraz jeśli z treści innych dokumentów dołączonych 

do oferty nie będzie wynikało nic innego, Zamawiający uzna, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi 
5 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
6 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (zaleca się usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
7 Dotyczy wadium wnoszonego w formie pieniężnej 
8 Skreślić niewłaściwe. Załączyć pełnomocnictwo jeśli dotyczy 
9 Wpisać właściwy adres internetowy, np. w przypadku polskich przedsiębiorców: ekrs.ms.gov.pl  lub prod.ceidg.gov.pl, w 
zależności od tego, który dotyczy. 



Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

...........................................................................................................................………………………………… 

numer telefonu: ……………………………………………… e-mail ……………………………………………………………………… 

 

…………….………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.  …………………………………………………………… 

Podpis osoby lub osób umocowanych do 
reprezentowania Wykonawcy 


