Załącznik A1

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

skierowany do:
Sądu Najwyższego
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
Niżej podpisani ..........................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

działającego w oparciu o wpis do …………………………………………...….………, pod nr …………………………
REGON:............................................................., NIP:................................................................................................
tel. ..................................................................... fax. ………………..........................................................................
strona internetowa .......................................................... e-mail ................................................................................
adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ...........................................................................................
....................................................................................................................................................................................
adres skrzynki ePUAP do korespondencji: ………………………………………………………………………………….
osoba do kontaktu ..............................................................................
telefon ......................................... e-mail……......................................
1.

Ja (my) niżej podpisany(i) w nawiązaniu do ogłoszonego przez Sąd Najwyższy przetargu ograniczonego
prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, znak KPP-I-2211-3/19/20 na:

OBSŁUGĘ EKSPLOATACYJNĄ I SERWIS TECHNICZNY SYSTEMÓW I INSTALACJI
TECHNICZNYCH W KOMPLEKSIE URBANISTYCZNYM WYMIARU
SPRAWIEDLIWOŚCI
składam(y) niniejszy wniosek o dopuszczeniu do udziału w wyżej wymienionym postępowaniu.
2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu zawartymi w ogłoszeniu o
zamówieniu, przyjęliśmy treść ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zastrzeżeń

oraz uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania i złożenia
wniosku.
3. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia
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 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr od ___ do ___* (w plikach:
……………………………..) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz przedstawiamy w załączeniu stosowne uzasadnienie.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
Ustawy
5. Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy:
Nazwa oświadczenia

Adres internetowy strony, na której dokument lub oświadczenie
dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji lub numer i nazwa
postępowania o udzielenie zamówienia u Zamawiającego, w
którym Wykonawca złożył oświadczenia lub dokumenty

6. Załącznikami do niniejszego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są:
1) ……………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………………
7) ……………………………………………………………………………………
8) ……………………………………………………………………………………
9) ……………………………………………………………………………………
7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami zawiera ......... ponumerowanych
stron.

............................................, dnia ......... r.
(miejscowość)

........................................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

