
Załącznik nr 2 do SWZ 

Postępowanie nr ……….. 

 

 

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU 

 

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

 

Siedziba i adres wykonawcy: …………………………………………………………………… 

 

NIP: ………………………………………    

REGON: ………………………………………… 

 

Adres e-mail: ……………………………………………  

Telefon: ………………………………………… 

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  

…………………………………………………………………… 

 

reprezentowany przez: 

 

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

(imię i nazwisko oraz funkcja osoby lub osób reprezentujących wykonawcę) 

 

Status wykonawcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (*wybrać lub zaznaczyć właściwe): 

 mikroprzedsiębiorca* 

 mały przedsiębiorca* 

 średni przedsiębiorca* 

 duży przedsiębiorca* 

 

(W przypadku wniosku składanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia powyższe pola należy zwielokrotnić wpisując dane wszystkich wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także wskazać dane pełnomocnika 

reprezentującego wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.) 

 

 

 

1. Działając w imieniu wykonawcy (wykonawców) w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu publicznym udzielanym w trybie przetargu ograniczonego pod nazwą: 

„Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. 

Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (część A) 



składam wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte na stronach od nr ……….. do nr 

…………….. wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wypełnić, 

jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa). 

 

3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne określone w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu i w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Dodatkowo wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w przypadku zmian zakresu 

lub celu pozyskanych danych osobowych. 

 

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). 

 

5.  Wniosek wraz z załącznikami zawiera …………… stron. 

 

6. Do niniejszego wniosku wykonawca załącza: 

1) dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy; 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ; 

3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy); 

4) oświadczenie podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy); 

5) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do SWZ; 

6) wykaz robót zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ 

7) ……………………………………………………… 

 

 

………………………, dnia …………………………… 

 

 

 

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do 

reprezentowania) 
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