
Załącznik nr 1 do Opisu Postępowania,  Nr: PPP.K.1.2017 

 

 

WNIOSEK 

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO 
DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „BUDOWA I ZARZĄDZANIE OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW 

ORAZ SIECIĄ KANALIZACYJNĄ NA TERENIE GMINY KARCZEW” 
 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

Do: 

Gminy Karczew 
ul. Warszawska 28 

05-480 Karczew 

 
 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie, które zostało opublikowane w dniu 19 maja 2017 r. 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 096-190032 (dalej jako: 

Ogłoszenie), dla postępowania: „Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią 

kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew”, o numerze referencyjnym: PPP.K.1.2017, jako 

Wykonawca w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1920): 

 

1. Nazwa:  

Adres:  

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Kraj:  

NIP:  

REGON:  

Telefon:  



Faks:  

Adres email:  

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy o ppp należy 

wymienić wszystkich wykonawców) 

 

reprezentowany/i przez: 

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………… 

 

1) składamy niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu (dalej jako: 

Wniosek); 

2) oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem, formularzem Wniosku 

oraz Opisem Postępowania wraz z załącznikami, które zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Podmiotu Publicznego; 

3) wszelką korespondencję w sprawie Postępowania należy kierować na adres:  

Nazwa:  

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Telefon:  

Faks:  

Adres email:  

4) Wniosek wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach; 

5) informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr  ____ do nr ____  Wniosku stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i zastrzegamy, że nie mogą 

być one udostępniane – uzasadnienie zastrzeżenia stanowi załącznik nr ….. do Wniosku;  

6) załącznikami do Wniosku są: 

1. (nazwa załącznika) – (nr strony) 

 



............................................, ..................... 2017 r. 

 Miejscowość   Data 

 

 

 

       …………………………..…………………………………….. 

   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
1
 

Pożądany czytelny podpis albo podpis skrócony i pieczątka 

z imieniem i nazwiskiem 

 

 

 

                                       

 

                                                 
1
 Wniosek musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi 

lub pełnomocnictwem (w celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym należy załączyć do Wniosku pełnomocnictwo. 

 


