Nr sprawy: SZ/ZP-5/2011

WNIOSEK
o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym

Zamawiający:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Wykonawca:
Niniejszy wniosek zostaje złożony przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktów:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie dialogu konkurencyjnego z dnia 21.03.2011 r.
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 49536 oraz zamieszczonym na
stronie www.ciop.pl na organizację międzynarodowej konferencji pod nazwą „Wzmocnienie wiedzy i
innowacji w dziedzinie BHP warunkiem inteligentnego rozwoju Unii Europejskiej” w dniu 7 listopada
2011 r., w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej składamy wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, do niniejszego
wniosku załączam/y następujące dokumenty:
1. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
5. Decyzję o zaszeregowaniu do rodzaju oraz nadaniu kategorii pięciu gwiazdek, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz.
2268).
6. Doświadczenie zawodowe, w którym zobowiązani jesteśmy wykazać, że w okresie trzech lat
przed dniem złożenia wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
czasie zrealizowaliśmy usługę polegającą na organizacji konferencji, o wartości nie mniejszej
niż 100.000 zł brutto i przedstawiam/y dokumenty potwierdzające, że zamówienie to zostało
wykonane należycie.
7. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.

.....................................................2011 r.

____________________________
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

