
 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Wykonawca: 

 

 

  

 

 

 

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 

ul. Okólnik 2 

00-368 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 
remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki 
usytuowanego przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w Warszawie; część II - wykonanie 
inwentaryzacji budowlanej kompleksu budynków DS Dziekanka Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina usytuowanych na działkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 56, ul. Krakowskie 
Przedmieście 58/60, ul. Bednarska 29 i ul. Bednarska 31 oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas 
przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 
ze zm.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.........................., dnia .................... ................................................................... 
       Miejscowość   Podpis osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy1 

 
 

                                                 

1
 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Wykonawca: 

 

 

  

 

 

 

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 

ul. Okólnik 2 

00-368 Warszawa 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - 
wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku 
Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w Warszawie; 
część II - wykonanie inwentaryzacji budowlanej kompleksu budynków DS Dziekanka 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina usytuowanych na działkach przy ul. 
Krakowskie Przedmieście 56, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, ul. Bednarska 29 i ul. 
Bednarska 31 oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:  

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. Dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
 
 

.........................., dnia .................... ................................................................... 
       Miejscowość   Podpis osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy1 

 
 

                                                 

1
 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 



Załącznik nr 3 
Dotyczy postępowania na Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście 
budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w Warszawie; część II - wykonanie inwentaryzacji budowlanej kompleksu budynków DS 
Dziekanka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina usytuowanych na działkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 56, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, ul. Bednarska 29 
i ul. Bednarska 31 
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WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH, 
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKU, O KTÓRYM MOWA W PKT III.3.2) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 (w ciągu trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 
 
 

Lp. Wykonawca 
(pełna nazwa)1 

 

Zamawiający 
(pełna nazwa) 

Adres, 
telefon 

Wartość 
brutto 
usługi 

określona 
w umowie 

Data (dzień, 
miesiąc, rok) 
wykonania 

zamówienia  

Opis  
 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

...       
 

 

 

 

....................................................................................... 

(miejscowość, data) 

 

....................................................................................... 

(imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, który wykonał podane usługi) 

 

                                                           
1
 W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia a usługi wykazać zamierza więcej niż jeden spośród nich, każdy z tych wykonawców wypełnia 

odrębny wykaz dotyczący wykonanych przez niego usług. 



Załącznik nr 4 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami  

 
Dotyczy postępowania na Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - 
wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej 
Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w Warszawie; część II - 
wykonanie inwentaryzacji budowlanej kompleksu budynków DS Dziekanka Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina usytuowanych na działkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 56, 
ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, ul. Bednarska 29 i ul. Bednarska 31 

 

I. Wykaz osób 

Lp. Imię i nazwisko Opis kwalifikacji niezbędny do potwierdzenia 
spełniania warunków określonych w SIWZ  

Podstawa 
dysponowania-  
 

Informuję, iż 

dysponuję osobami 

wymienionymi w pkt 

I na podstawie:1  

 

    

    

 

 

................................................. 

(miejscowość, data) 

................................................. 

(imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, który wykonał podane usługi) 

 

                                                           
1
 Wykonawca zobowiązany jest podać na jakiej podstawie dysponuje osobami wymienionymi w pkt I – na 

przykład: stosunek pracy, zlecenia itp.. Jeżeli w stosunku do różnych osób zachodzą różne podstawy 

dysponowania należy udzielić informacji z wyszczególnieniem podstaw właściwych dla poszczególnych osób. 
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Załącznik nr 5 

Wykonawca: 

 

 

  

 

 

 

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 

ul. Okólnik 2 

00-368 Warszawa 

 

Dotyczy postępowania na Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - 
wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej 
Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w Warszawie; część II - wykonanie 
inwentaryzacji budowlanej kompleksu budynków DS Dziekanka Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina usytuowanych na działkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 56, ul. Krakowskie 
Przedmieście 58/60, ul. Bednarska 29 i ul. Bednarska 31 

Informacja o grupie kapitałowej 

 
Stosownie do zapisów art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, oświadczam, iż nie 

należę/należę1 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 z późna. zm). 

 
[WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O NALEŻENIU DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ]: 
 
Poniżej składam listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, co 

reprezentowany przeze mnie podmiot: 
1…………………. 
2…………………. 
Itd. 
 
 

.........................., dnia .................... ................................................................... 
       Miejscowość   Podpis osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy2
 

                                                 

1
 Niepotrzebne skreślić 

2
 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 



 1 

Załącznik nr 6 
 

......................................, dnia ........................... roku 
 (miejscowość)                                     (data) 

 
 
 
 
 
 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
ul. Okólnik 2 
00-368 Warszawa 

 
 
Dotyczy postępowania: na Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu 
budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście 
budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w 
Warszawie; część II - wykonanie inwentaryzacji budowlanej kompleksu budynków DS 
Dziekanka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina usytuowanych na działkach przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 56, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, ul. Bednarska 29 i ul. 
Bednarska 31 
 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
I. WNIOSEK  ZŁOŻONY PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 
 

 Nazwa Adres 

1   

2   

3   

...   

 
II. OSOBA DO KONTAKTU 

 

Imię i 
Nazwisko 

 

Instytucja  

Adres  

Telefon  

Fax  

e-mail  

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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III. TREŚĆ WNIOSKU 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ograniczonym, oświadczamy, że zamierzamy 
ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia w zakresie : 
 
części I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od 
ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 58/60 w Warszawie;  
części II - wykonanie inwentaryzacji budowlanej kompleksu budynków DS Dziekanka 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina usytuowanych na działkach przy ul. 
Krakowskie Przedmieście 56, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, ul. Bednarska 29 i ul. 
Bednarska 311 

 
 

Wniosek zawiera łącznie <liczba ponumerowanych i parafowanych stron> ponumerowanych 
i parafowanych stron. 

 
 
 
 
    ....................................................................................... 
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

                                                           
1
 Skreślić część zamówienia, o którą Wykonawca nie zamierza się ubiegać 
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Do oferty zostały dołączone następujące załączniki: 
 
Należy wyliczyć wszystkie załączniki 
 
Załącznik nr 1 ................................................... 
Załącznik nr 2 ................................................... 
Załącznik nr 3 ...................................................  (...) 
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