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Dane identyfikacyjne formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Numer wersji formularza wniosku

o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

1

Data udostępnienia formularza

wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu:

2022-10-12

I. Dane podstawowe

Nazwa zamówienia/umowy

ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej

„Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31

grudnia 2023 r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-142e9fe9-4649-11ed-8832-4e4740e186ac

Numer referencyjny

postępowania:

ZP-7/22

Rodzaj formularza wniosku o

dopuszczenie do udziału:

Wniosek

II. Zamawiający

Nazwa (firma) zamawiającego: Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 852747825

II.1 Zamawiający Adres

Ulica: Jana III Sobieskiego 69C

Miejscowość: Tuchów

Kod pocztowy: 33-170 

Województwo: Małopolskie

Kraj: Polska 

III. Wykonawca 

Nazwa (firma) wykonawcy:
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Krajowy numer identyfikacyjny:

Status Wykonawcy:

III.1 Wykonawca Adres

Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Kraj:

Telefon:

Faks:

Adres poczty elektronicznej:

Adres strony internetowej

wykonawcy:

III.2 Wykonawca dane osoby reprezentującej

Czy wniosek składa pełnomocnik wykonawcy:  TAK  NIE

Dane osoby reprezentującej (imię i nazwisko,

podstawa reprezentacji - pełnomocnictwo,

KRS, umowa spółki, inne):

III.3 Wykonawca Osoba do kontaktu

Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, email,

telefon):

IV. Oświadczenia

Dokumenty i oświadczenia znajdujące się w

posiadaniu zamawiającego (rodzaj dokumentu,

nazwa i numer postępowania, w którym zostały

złożone):

Wykonawca załącza do wniosku Jednolity

Europejski Dokument Zamówienia:

TAK
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Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu polega na zasobach innych

podmiotów. W przypadku odpowiedzi TAK

obowiązek załączenia zobowiązania podmiotu

udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca

realizując zamówienie będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów:

 TAK  NIE

Informacje dodatkowe: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub

sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu, zobowiązanie podmiotu

udostępniającego zasoby do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca

realizując zamówienie, że będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,

winno potwierdzać, że stosunek łączący

wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów

oraz określa w szczególności: a) zakres

dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu

udostępniającego zasoby; b) sposób i okres

udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez

niego zasobów podmiotu udostępniającego te

zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) czy i w

jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na

zdolnościach którego wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje

dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. [jeśli

nie są to dostawy to usunąć pkt. c)]. 

Deklaracja Wykonawcy:
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Pozostałe oświadczenia wykonawcy: Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4

ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie Wykonawcy ci

składają - oświadczenie, z którego wynika, które

dostawy wykonają poszczególni wykonawcy

V. Zamówienie zastrzeżone

Nie dotyczy

VI. Informacje dodatkowe

2. Dokumenty potwierdzające

umocowanie do reprezentowania

Wykonawcy*: 

VII. Lista załączników

Lista

załączników:
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