
WNIOSEK  O  DOPUSZCZENIE  DO  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU
prowadzonym w trybie 

Przetargu Ograniczonego  
na: 

Sukcesywne prowadzenie usługi zbioru materiału nasiennego w ramach 
projektu „Ochrona ex-situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych 

roślin w Polsce wschodniej” FlorNaturOB

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................*

Adres: .......................................................................................................................................

TEL.: ...................................................................... FAX: .........................................................

*  (w  przypadku  wniosku  składanego  przez  Wykonawców  występujących  wspólnie  należy  wymienić  nazwy  i  adresy  wszystkich 
Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika)

Polska Akademia Nauk
Ogród  Botaniczny  –  Centrum  Zachowania 
Różnorodności Biologicznej 
w Powsinie
ul. Prawdziwka 2, 
02-973 Warszawa,

W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie  przetargu  ograniczonego  na  Sukcesywne  prowadzenie  usługi  zbioru  materiału 
nasiennego  w  ramach  projektu  „Ochrona  ex-situ  dziko  rosnących,  zagrożonych  i 
chronionych  roślin  w  Polsce  wschodniej”  FlorNaturOB  składamy  wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Jednocześnie oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
W  załączeniu  do  wniosku  przedkładamy  wymagane  ogłoszeniem  dokumenty, 

oświadczenia i wykazy.

.............................................., ......................... 2011 r.       .......................................................................................
                       (miejscowość)                                         (data)             pieczątka/i imienna/e i podpis/y uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy



 (pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając  wniosek  o  zakwalifikowanie  do  udziału  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  ograniczonego,  

którego przedmiotem jest Sukcesywne prowadzenie usługi zbioru materiału nasiennego w 
ramach  projektu  „Ochrona  ex-situ  dziko  rosnących,  zagrożonych  i 
chronionych roślin w Polsce wschodniej” FlorNaturOB,  oświadczamy, że zgodnie z art. 22 

ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) spełniamy warunki  

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA 
WYKONAWCY



 (pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając  wniosek  o  zakwalifikowanie  do  udziału  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  ograniczonego,  

którego przedmiotem jest Sukcesywne prowadzenie usługi zbioru materiału nasiennego w 
ramach  projektu  „Ochrona  ex-situ  dziko  rosnących,  zagrożonych  i 
chronionych roślin w Polsce wschodniej” FlorNaturOB oświadczamy, że nie istnieją podstawy 

do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29  

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA 
WYKONAWCY



Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić Wykonawcę, który realizował wskazane poniżej zamówienia)

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, zamówień których przedmiot 
obejmował każdorazowo, co najmniej prace związane z inwentaryzacją lub zbiorem roślin w celu ochrony ich różnorodności na 

siedliskach naturalnych in situ lub w warunkach sztucznych ex situ.
1 2 3 4 5

l.p. Nazwa Zamawiającego na 
którego zlecenie wykazane 

zamówienie  było realizowane 
wraz z adresem jego siedziby. 

Opis zrealizowanego zamówienia Wartość 
wykonanego 
zamówienia 

w PLN

Data realizacji 

1.

2.

3. 

Do wykazu należy załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające wykonanie ww.  zamówień z należytą starannością.

................................., dnia ................................

.............................................   .......................................................................................................... 
           pieczęć  Wykonawcy        pieczątka/i  imienna/e  i  podpis/y  uprawnionego/ych przedstawiciela/i  Wykonawcy 




	WNIOSEK  O  DOPUSZCZENIE  DO  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

