Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Pańska 3
00-124 Warszawa
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego na „Budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej”
My niżej podpisani:
Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawców występujących wspólnie*
Adres
Pełnomocnik
do
reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie
Dane osoby uprawnionej do kontaktu z
Zamawiającym w trakcie postępowania (dane będą
służyły do przekazywania korespondencji)
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
1. Składam/y wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego na wybór Wykonawcy zamówienia pn. „Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej” nr sprawy
03/MSN/PO/2018.
2. Niniejszy wniosek wraz z załącznikami składa się z .......... kolejno ponumerowanych stron.
3. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na wniosek, zawarte na stronach od ……… do ………
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako
takie nie mogą być ogólnie udostępnione
4. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej
kopercie wewnątrz opakowania Wniosku, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy
podać również w Formularzu Wniosku.
W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca powinien wyraźnie oznaczyć, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem podanym w definicji
*

jeżeli dotyczy.
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zawartej w art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica
przedsiębiorstwa wykonawca obowiązany jest do wykazania że zastrzeżone informacje stanowią taką
tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień wraz z Wnioskiem .
5. Liderem konsorcjum jest …………………………………(jeśli dotyczy).
6. Do wniosku załączamy następujące dokumenty:
1.

…………………………………………………..

2.

…………………………………………………..

3.

…………………………………………………..

……………………………….

……………………………….

miejscowość i data

imię, nazwisko, stanowisko, podpis i pieczęć osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
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