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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o prekwalifikacji 

(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ  

„Wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu” 

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i wykonanie magistrali wodno-ściekowej wraz 

z pompownią wody technologicznej” znak ZN/CCGTGr/93/2022/DK 

my niżej podpisani: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wykonawców) 
 

1. SKŁADAMY WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o prekwalifikacji i uznajemy się za związanych określonymi 

w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OŚWIADCZAMY, że posiadamy wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie do wykonania zamówienia w 

pełnym zakresie. 

4. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest 

następujący: ……………………………………………………………………………………..…………………… 

………….……………………………………………………………………………… 

(wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) 

5. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub wskazałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.2 

 
1 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) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
2 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 (należy usunąć treści oświadczenia przez jego 
wykreślenie). 
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6. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE WNIOSKU 

………………………………….……………………………………  e-mail ………………………………………………., 

tel. …………………………………………………… 

7. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

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

e-mail ……………………………………………………………………….. 

8. WNIOSEK wraz z załącznikami składamy na …………….. kolejno ponumerowanych stronach. 

9. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza wniosku są (zgodnie z pkt 6 ogłoszenia o prekwalifikacji): 

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

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

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

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

 

* niepotrzebne skreślić 

 

……………………………, dnia ………………… 2022 r………………………………………………… 
                                                                                                          (Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentacji 
                                                                                                                                       lub pieczęć wraz z podpisem) 

 


