
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym znak: ZZP-232/17 

................., dnia ...................... 
Postępowanie znak: ZZP-232/17 
 
 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA  

Zadanie 1 Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej 

na temat postaw prozdrowotnych 

Zadanie 2 Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej 

na rzecz zwiększenia zgłaszalności społeczeństwa na badania 

w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” 

Priorytetu I Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 

pn. „Promocja Zdrowia i profilaktyka nowotworów” 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU
*: 

1. Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie jest: 

...................................................................................................................................... 
PEŁNA NAZWA LUB IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

...................................................................................................................................... 
ADRES LUB SIEDZIBA UCZESTNIKA  

..................................................................................................................................... 
NUMER TELEFONU. FAKSU, ADRES E.MAIL 

2. Uczestnikami konkursu wspólnie biorącym udział w konkursie są: 

....................................................................................................................................... 
PEŁNA NAZWA LUB IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

...................................................................................................................................... 
ADRES LUB SIEDZIBA UCZESTNIKA 

..................................................................................................................................... 
NUMER TELEFONU. FAKSU, ADRES E.MAIL 

....................................................................................................................................... 
PEŁNA NAZWA LUB IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

...................................................................................................................................... 
ADRES LUB SIEDZIBA UCZESTNIKA 

..................................................................................................................................... 
NUMER TELEFONU. FAKSU, ADRES E.MAIL 

3. Korespondencję dotyczącą konkursu należy kierować na adres: 

........................................................................................................................................ 
ADRESAT KORESPONDENCJI, DOKŁADNY ADRES 

..................................................................................................................................... 
NUMER TELEFONU. FAKSU, ADRES E.MAIL 
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*
Niepotrzebne skreślić 

Jako Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie/Uczestnicy wspólnie biorący 

udział w konkursie* niniejszym składam/składamy* Wniosek o dopuszczenie do 

udziału w konkursie na .............................................. oraz oświadczam/oświadczamy, 

że: 

1. potwierdzam/potwierdzamy* spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

konkursowym, 

2. w załączeniu składam/składamy* wymagane dokumenty i oświadczenia, 

wskazane w Regulaminie konkursu, 

3. zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu konkursu i nie wnoszę/nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy* informacje 

niezbędne do przygotowania pracy konkursowej, 

4. jestem/jesteśmy* związani warunkami niniejszego konkursu, określonymi w 

Regulaminie konkursu. 

 

 

 

 

 

 

................................................................... 
PODPIS  I PIECZĄTKA OSOBY UPOWAŻNIONEJ  

      DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
Niepotrzebne skreślić 
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WYKAZ DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZNIKÓW DOTYCZĄCYCH SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM 

 

NR WYSZCZEGÓLNIENIE 
STRONA 

WNIOSKU 

1 
Oświadczenie uczestnika potwierdzające zgodność 

załączonych kopii z oryginałami 
 

2 
Oświadczenie uczestnika o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy P.z.p. 
 

3 
Oświadczenie uczestnika potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania 
 

4 Oświadczenie dotyczące praw autorskich  

5 Oświadczenie uczestnika dot. grupy kapitałowej  

6 Wykaz usług  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU 

 

Postępowanie nr ZZP-232/17  

Konkurs na Zadanie 1 Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na temat 

postaw prozdrowotnych, Zadanie 2 (…) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:          

 

jako upoważniony do reprezentowania uczestnika/ firmy [nazwa firmy]: 

             

 

zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U.  z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.). 

   

 

oświadczam, iż  wszystkie  kopie  dokumentów  załączone  do  wniosku są  zgodne  z  

oryginałami. 

 

 

Powyższe oświadczam w świadomości odpowiedzialności karnej z tytułu przedkładania fałszywych lub 

stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla uzyskania 

zamówienia publicznego (art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny Dz. U. 2017 r. poz. 1137 z późn. 

zm.), a także konsekwencji określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 z późn. 

zm.) 

 

 

 

 

                                ,  dnia   ___/___/______ r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna  

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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ZAŁĄCZNIK NR  2 DO WNIOSKU 

 

Postępowanie nr ZZP-232/17  

Konkurs na Zadanie 1 Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na temat 

postaw prozdrowotnych, Zadanie 2 (…) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:          

 

jako upoważniony do reprezentowania uczestnika/ firmy [nazwa firmy]: 

             

 
 
 

oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r.,  poz. 1579 z późn. zm.) dotyczące: 

 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej.  

 

 

 

                                ,  dnia   ___/___/______ r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna  

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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ZAŁĄCZNIK NR  3 DO WNIOSKU 

Postępowanie nr ZZP-232/17  

Konkurs na Zadanie 1 Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na temat 

postaw prozdrowotnych, Zadanie 2 (…) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:          

 

jako upoważniony do reprezentowania uczestnika/ firmy [nazwa firmy]: 

             

 
 

oświadczam, że wobec ww. uczestnika/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

 

                                ,  dnia   ___/___/______ r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna  

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 

oświadczam, że ww. uczestnik/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 

                                ,  dnia   ___/___/______ r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna  

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 

oświadczam, że wobec ww. uczestnika/ firmy:  

 nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne* 

 wydano wyrok lub decyzję*  

Jeśli tak: Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

*niepotrzebne skreślić 

                                ,  dnia   ___/___/______ r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna  

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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ZAŁĄCZNIK NR  4 DO WNIOSKU 

 

Postępowanie nr ZZP-232/17  

Konkurs na Zadanie 1 Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na temat 

postaw prozdrowotnych, Zadanie 2 (…) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:          

 

jako upoważniony do reprezentowania uczestnika/ firmy [nazwa firmy]: 

             

 
 
 

Oświadczam, że pełnia praw autorskich do przedstawionej w niniejszym konkursie pracy 

przysługuje Uczestnikowi : ………………………………………………… i po uzyskaniu 

zamówienia publicznego, zobowiązuję się do przeniesienia majątkowych praw autorskich na 

Ministerstwo Zdrowia w zakresie opisanym w Rozdziale VII pkt. 1 Regulaminu konkursu. 

 

 

 

 

 

                                ,  dnia   ___/___/______ r. 

 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna  

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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ZAŁĄCZNIK NR  5  DO WNIOSKU 

 

Postępowanie nr ZZP-232/17  

Konkurs na Zadanie 1 Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na temat 

postaw prozdrowotnych, Zadanie 2 (…) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:          

 

jako upoważniony do reprezentowania uczestnika/ firmy [nazwa firmy]: 

             

 
oświadczam, że ww. uczestnik/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184, ze zm.) 

 

 należy do tej samej grupy kapitałowej z Uczestnikiem (podać nazwę) 

…………………………………………………………………………………………. 

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej 

 nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej * 

 
 

 

 

 

                                ,  dnia   ___/___/______ r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna  

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 

*niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR  6 DO WNIOSKU 

 

Postępowanie nr ZZP-232/17  

Konkurs na Zadanie 1 Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na temat 

postaw prozdrowotnych, Zadanie 2 (…) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:          

 

jako upoważniony do reprezentowania uczestnika/ firmy [nazwa firmy]: 

             

 
 
na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdz. III pkt.2 ppkt. 2.2.3 Regulaminu 

składam niniejszy wykaz wykonanych usług: 

 

 

L.p. Przedmiot usługi 
Termin 

wykonania 
Wartość 

Nazwa i adres 

zleceniodawcy usługi 

     

     

     

 

 

 

                                ,  dnia   ___/___/______ r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna  

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

  

 


