
Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

     

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na: 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o.  

w latach 2017 - 2018 

 

 

Wykonawca: 

Nazwa:.......................................................................................................................................... 

Adres:............................................................................................................................................ 

Kod pocztowy:.............................................................................................................................. 

Miejscowość:................................................................................................................................ 

Nr wpisu w rejestrze KRS/ewidencji działalności:....................................................................... 

NIP:............................................................................................................................................... 

Regon:........................................................................................................................................... 

Telefon:......................................................................................................................................... 

Faks:.............................................................................................................................................. 

Adres poczty elektronicznej (e-mail):........................................................................................... 

Adres internetowy (URL):............................................................................................................ 

Adres pocztowy do korespondencji:............................................................................................. 

Osoba uprawniona do kontaktów z zamawiającym w sprawie wniosku, telefon:........................ 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu nr ………………… z dnia …………….. 

prowadzonego przez zamawiającego, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

– Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 20-260 Lublin, ul. Antoniny  

Grygowej 56, w trybie przetargu ograniczonego niniejszym składamy wniosek  

o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na „Ubezpieczenie majątku i innych 

interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017 - 2018”, podzielonym na dwie następujące 

części: 

Część I: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych w zakresie: 

1) obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

2) ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym „Zielona 

karta” (ZK), 

3) ubezpieczenia pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 

4) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów 

wskazanych przez zamawiającego, 

5) ubezpieczenia Assistance. 

Część II: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej „MPK Lublin” Sp. z o.o.  

w zakresie: 

1) ubezpieczenia mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży z włamaniem  

i rabunku, 

2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

3) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

w części (częściach) nr: ………………….. (wymienić numery części zamówienia, których 

dotyczy wniosek wykonawcy). 



Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 

 

W celu wstępnego potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, do wniosku dołączamy oświadczenie w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wypełniony w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego. 

 

 

 

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

            miejscowość, data 

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

             podpis osoby/osób upoważnionych do  

     występowania w imieniu wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 


