Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

Wzór wniosku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Nazwa wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informacja o tym ,czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: (w przypadku oferty wspólnej podać
informację dla każdego z wykonawców)
TAK/NIE *) skreślić niewłaściwe
Dane teleadresowe (w przypadku oferty wspólnej podać tylko dane lidera/Pełnomocnika):
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FAX: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W związku z ogłoszeniem o licytacji elektronicznej na Przygotowanie i dostawę gorących posiłków dla
podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, wyrażamy chęć uczestnictwa w
postępowaniu i oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z zasadami postępowania, opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń.
2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z projektem, w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia
(jeśli dotyczy):*
l.p.

Część zamówienia (określić wyraźnie zakres prac, które Nazwa i adres podwykonawcy
zostaną wykonane przez podwykonawców)

* Wykreślić jeśli nie dotyczy. W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia oraz jeśli z treści innych
dokumentów dołączonych do oferty nie będzie wynikało nic innego, Zamawiający uzna że Wykonawca
zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi.
4. Oświadczamy, że w przypadku otrzymania zaproszenia do udziału w licytacji wniesiemy wadium na
warunkach i zasadach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.
5. Do kontaktów z naszej strony upoważniamy:
1) ……………………………………………………. tel. ……………………………………
2) ……………………………………………………. tel. ……………………………………

6. Zwolnienia wadium prosimy dokonać na numer konta ……………………………………………………………
……………………………………………………………… (dotyczy wadium wnoszonego w formie pieniężnej).
7. Do wniosku załączamy:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
8. LOGIN Wykonawcy: ........................................................................................................................................

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

……………………………………………………………
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

