
Załącznik nr 1 do Opisu Postępowania,  Nr: DAR-ZPR-IV.7011.23.2018 

 

WNIOSEK 
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO 

DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIU, 
WYBUDOWANIU PARKINGÓW DLA MIASTA ŁODZI. ETAP II 

 
 
 
 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie, które zostało opublikowane w dniu …………………. 2018 r. 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem …………………………………… (dalej jako 
Ogłoszenie), dla postępowania: "Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia 
polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap II" 
o numerze referencyjnym: DAR-ZPR-IV.7011.23.2018, 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) Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego. 



 
załącznikami do Wniosku są: 

1. ................................................................................................................................................ (
nazwa załącznika) – (nr strony) 

 

............................................, ..................... 2018 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. 

 


