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ZAŁĄCZNIK NR 1 do ogłoszenia o przetargu
Nr referencyjny EZE: DB/06/2018
 


……………………………………………., dnia ………….2018



WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU




__________________________________
(pieczęć Wykonawcy)


ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice




Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na prowadzenie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, 30 kV oraz 110 kV, utrzymanie dróg dojazdowych i ochrony mienia dla Farmy Wiatrowej Dąbrowice [Przetarg] 

MY NIŻEJ PODPISANI
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_______________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania Wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 
wszystkich tych Wykonawców)


1. NINIEJSZYM SKŁADAMY WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU w Przetargu

2. NINIEJSZYM ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w trakcie trwania postępowania przetargowego i przez 2 lata od daty rozpoczęcia procesu przetargowego. 

3. OŚWIADCZAMY, ŻE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ NIE UJAWNIAĆ OSOBOM TRZECIM ŻADNYCH INFORMACJI POUFNYCH Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku gdy:
	Informacje poufne muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
	Informacje poufne muszą zostać ujawnione na żądanie sądu lub organu lub agencji rządowej. W takim przypadku należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

Zamawiający pozwala na przekazanie informacji poufnych do spółek zależnych Wykonawcy, konsultantów, doradców, ekspertów i podwykonawców biorących udział w Przetargu pod warunkiem, że zostali oni uprzednio zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy. Wykonawca, który przekazał informację poufną osobie trzeciej, ponosi odpowiedzialność w przypadku ujawnienia tej informacji przez stronę trzecią. Informacjami poufnymi są wszelkie informacje zawarte w SIWZ i w jego załącznikach oraz wszelkie informacje przekazywane w trakcie procesu przetargowego. 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i formularzem Wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

Nr załącznika – oryginału lub poświadczonej kopii dokumentu z referencjami
Data
wykonania
od – do
(dd-mm-rr)
Nazwa/tytuł usługi
Nazwa i adres podmiotu,
na rzecz którego usługa
została wykonana,
nazwisko i nr tel. do osoby
kontaktowej
 














5. NINIEJSZYM SKŁADAMY KOPIĘ KRS

6.  dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniaPEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCÓW, uprawnionym do reprezentowania wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie oraz do zawarcia umowy niepotrzebne skreślić jest: ____________________________________________________________



7. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
imię i nazwisko:_________________________________________________
tel. _________________ fax ________________ e-mail: ________________________

8. WNIOSEK niniejszy wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

9. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego Wniosku są:
1. Umowa o zachowaniu poufności.
_______________________________________________________________________
__________________ dnia __ __ _____ roku

__________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)


