
        wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – negocjacje z ogłoszeniem - znak: PSTS/ZP/NZO/1/10 
 

-1/5- 

 
...............................................................                                    .........................................., dnia ............ 
 / pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                             / miejscowość/ 

 
 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE  
DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

na dostawę kamery termowizyjnej oraz dwóch kamer wizyjnych wraz z peryferiami 
umożliwiającymi odbiór i zapis obrazów oraz z oprogramowaniem systemowym  
do siedziby Zamawiającego– postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem - znak: PSTS/ZP/NZO/1/10 
 
 
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w biuletynie zamówień 
publicznych: 170449 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010 - my niżej podpisani, 
reprezentujący: 
 
....................................................................................................................................................... 

[ nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy] 
 

....................................................................................................................................................... 
[ siedziba/miejsce zamieszkania  Wykonawcy] 

 
numer telefonu....................................................................numer faksu...................................... 
 
adres internetowy.............................................e-mail ................................................................. 
 
województwo............................................................................................................................... 

 
REGON:..........................................................NIP....................................................................... 
 
 

WNOSIMY O DOPUSZCZENIE WYKONAWCY, KTÓREGO 
REPREZENTUJEMY, DO UDZIAŁU W PRZEDMIOTOWYM 

POSTĘPOWANIU. 
 
 
 
Jako potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcji III.3 
ogłoszenia o zamówieniu nr 170449 - 2010, załączamy następujące oświadczenia  
i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  
 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1  

do wniosku, 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 2 do wniosku, 
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c) wykaz dostaw – załącznik nr 3 do wniosku, 

d) …………………………………………………………………….………………… 

e) …………………………………………………………………….………………… 

f) …………………………………………………………………….………………… 

g) …………………………………………………………………….………………… 

h) …………………………………………………………………….………………… 

i) …………………………………………………………………….………………… 

j) …………………………………………………………………….………………… 

k) …………………………………………………………………….………………… 

 

 
DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU                             

Z ZAMAWIAJĄCYM : 
 

imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

stanowisko służbowe .................................................................................................................. 

numer telefonu ............................................................................................................................ 

numer faksu ................................................................................................................................ 

dni i godziny pracy ..................................................................................................................... 

 
 

.............. .............................................................................................................     
                             /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO WNIOSKU 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. INNE OŚWIADCZENIA. 

 
 

..............................................., dnia ................................. 
         / miejscowość/ 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy / 
znak: PSTS/ZP/NZO/1/10  
 

OŚWIADCZENIA 
 

   Oświadczam, że Wykonawca , którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na dostawę 
kamery termowizyjnej oraz dwóch kamer wizyjnych wraz z peryferiami umożliwiającymi odbiór  
i zapis obrazów oraz z oprogramowaniem systemowym do siedziby Zamawiającego – znak: 
PSTS/ZP/NZO/1/10, tj. legitymuje się należytym wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonywaniem) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej 
dostawy sprzętu termowizyjnego spełniającego wymogi standardów MIL-STD 810 w specyfikacji E 
lub F. 
 

 
a) Wykonawca spełnia w/w warunek samodzielnie ;  
b) Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 
niezależnie  od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków  . ** 
 
W przypadku , gdy Wykonawca  ( wykazując spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu ) polega na zasobach innych podmiotów :  
a) podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia;  
b) podmioty te nie będą brały udział w realizacji części zamówienia .** 
 
** - niepotrzebne skreślić  
 
UWAGA :  
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest 
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że 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. 
 
 

.....................................................................................................................................     
                                             /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO WNIOSKU 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 
 
 

..............................................., dnia ................................. 
         / miejscowość/ 

 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy / 
znak: PSTS/ZP/NZO/1/10 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

   Oświadczam, że Wykonawca , którego reprezentuję:  
 
 

( dotyczy wyłącznie osób fizycznych) : 
 
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie negocjacji z ogłoszeniem na dostawę kamery termowizyjnej oraz dwóch kamer wizyjnych 
wraz z peryferiami umożliwiającymi odbiór i zapis obrazów oraz z oprogramowaniem systemowym 
do siedziby Zamawiającego – znak: PSTS/ZP/NZO/1/10 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych . * 
 
 

( dotyczy innych podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych) : 
 
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym              
w trybie negocjacji z ogłoszeniem na dostawę kamery termowizyjnej oraz dwóch kamer wizyjnych 
wraz z peryferiami umożliwiającymi odbiór i zapis obrazów oraz z oprogramowaniem systemowym 

do siedziby Zamawiającego – znak: PSTS/ZP/NZO/1/10.* 
 

*- niepotrzebne skreślić  
 
 
 

.....................................................................................................................................     
                                             /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO WNIOSKU 
 

WYKAZ DOSTAW  
 

 
..............................................., dnia .............................. 
/ miejscowość/ 

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy / 
znak: PSTS/ZP/NZO/1/10  
 
 
 

Lp Przedmiot dostawy 
 

Wartość dostawy 

(brutto – w zł ) 

 

Data wykonania Oznaczenie 
odbiorcy 

1 2 3 4 5 
1.  

 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

4.  
 
 

   

5.  
 
 

   

6.  
 
 

   

 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty/dokument  
potwierdzające/potwierdzający, że wyżej wymienione/wymieniona 
dostawy/dostawa zostały/została wykonane/wykonana lub są/jest 
wykonywane/wykonywana należycie (dla każdej z pozycji - oddzielnie). 
 
 

.......................................................................................................................... 
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 
 
 


