
Kielce: Remont i modernizacja Filii Nr 10 MBP Kielce, ul. M. Konopnickiej 5. 
Numer ogłoszenia w BZP: 104528 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Konopnickiej 5, 25-406 
Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3627013, faks 041 3626115. 
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.kielce.pl 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów: nie dotyczy 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja Filii Nr 10 
MBP Kielce, ul. M. Konopnickiej 5. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont i modernizacja 
pomieszczeń bibliotecznych o powierzchni 348 m2. 1.prace rozbiórkowe: rozebranie ścianek 
działowych z cegieł o grubość 1/2 i 1/4 c - 25m2 , rozebranie posadzek z płytek gresowych- 
80m2 i wykładziny PCV - 199m2, rozebranie boazerii-82m2, oczyszczenie posadzek z 
resztek kleju, wywiezienie gruzu. 2. Prace ogólnobudowlane: posadzki z gresów 30:30 - 
250m - wraz z cokolikami, przymurowanie otworu po drzwiach w ścianie cegłami-3m2, 
montaŜ ścianek dziełowych z płyt karton gipsowych na rusztach metalowych pokrytych 
obustronnie - 46m2, montaŜ drzwi wewnętrznych płytowych pełnych 1-skrzydłowych - 4 szt, 
uzupełnienie tynków zwykłych, szpachlowanie na nowych ściankach GK- 91m2, 
szpachlowanie gładzią gipsowa ścian istniejących 3 mm - 230m, 2 krotne malowanie ścian i 
sufitów farbami emulsyjnym lateksowymi w tym 30procent w kolorach intensywnych, 
montaŜ verticali, cyklinowanie i 2 krotne lakierowanie istniejącego parkietu - 55m2, 
połoŜenie posadzek z paneli podłogowych z atestem do uŜytkowanie w obiektach 
uŜyteczności publicznej - 24m2, listwy przyścienne, montaŜ oświetlenia - oprawy 
świetlówkowe z podłączeniem, 2 razy 40W - 4 szt.. 
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 
 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy remontu zamówień uzupełniających w trybie 
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niŜ 50 
procent wartości realizowanego zamówienia 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7. 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 



 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 
40. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.1) WADIUM 
 
Informacja na temat wadium: Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł 
,słownie złotych: dwa tysiące 
 
III.2) ZALICZKI 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnień 
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
1. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeŜeli wykonawcy wykaŜą, Ŝe: wykonali co 
najmniej dwie roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czyli przed dniem 
19.05.2011 r., a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegające 
na remoncie lub remoncie i modernizacji pomieszczeń uŜyteczności publicznej. Wartość 
kaŜdej z robót nie moŜe być mniejsza niŜ 70.000 zł brutto. WykaŜą i udokumentują (listy 
referencyjne + protokoły odbioru lub FV) - znaczenie warunku: spełnia - nie spełnia + 
znaczenie punktowe, za kaŜdą robotę ponad minimum wymagane przez Zamawiającego, 
Wykonawca otrzyma 2 pkt. suma wszystkich punktów określi miejsce Wykonawcy w 
rankingu 
 
III.3.3) Potencjał techniczny 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 



1.Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeŜeli wykonawcy wykaŜą, Ŝe: 1) dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. min.: a)1 osobą posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólno budowlanej. b) 1 osoba do 
kierowania pracami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Posiadają aktualne 
uprawnienia i zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Samorządu zawodowego o 
przynaleŜności do tej Izby. Warunek bez znaczenia punktowego; spełnia - nie spełnia 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
naleŜy przedłoŜyć: 
 
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez 
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  
oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 
 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert  
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 



JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, Ŝe: 
 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. 
 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu: 5. 
 
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu 
 
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu Szczególne znaczenie będzie miał warunek wykazania się wiedzą i 
doświadczeniem, w postaci wykonanych robót budowlanych, który stanowić będzie podstawę 
sporządzenia listy rankingowej. W takim przypadku Zamawiający zaprosi do składania ofert 
5-ciu wykonawców, którzy uzyskali najwyŜszą ilość punktów. Wykonawcy zostaną poddani 
ocenie na podstawie, której zostaną przyznane im punkty. Zamawiający oceni właściwości 
wykonawcy w następujący sposób: Za wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czyli 
przed dniem 19.05.2011 r., a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, w ramach jednej umowy, robót budowlanych polegających na remoncie lub remoncie 
i modernizacji budynków lub pomieszczeń uŜyteczności publicznej. Wartość kaŜdej z robót 
nie moŜe być mniejsza niŜ 70.000 zł brutto. 1 wykonana robota budowlana = 2 punkt). W 
przypadku równej ilości wykonanych robót budowlanych Zamawiający przyzna wyŜszą 
pozycję w rankingu temu wykonawcy, którego łączna wartość robót spełniających warunki 
Zamawiającego, jest większa (łączna wartość brutto). Zamawiający oceni maksymalnie 10 
robót budowlanych spełniających warunki Zamawiającego. 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
 
IV.3) ZMIANA UMOWY 



 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: nie dotyczy 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zostanie 
wysłana do wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19.05.2011 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, 
ul. M. Konopnickiej 5, kod 25-406. 
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 
 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
2. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
3. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA. 
4. OŚWIADCZENIE , śE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 
5. DRUK WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik Nr. 1  
do Zaproszenia – RP 2/05/RF10/2011 – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach 
z dnia 09.05.2011r. 
 
 
OŚWIADCZENIE  
 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
Oświadczamy, Ŝe w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych w szczególności: 
1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 
2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 
upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu 
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ ten nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 
3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych 
prawem zwolnienia, odroczenia, rozłoŜenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w 
całości wykonania decyzji właściwego organu. 
4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 
5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do wniosku załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 



Załącznik Nr.2 
 do Zaproszenia – RP 2/05/RF10/2011 – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach 
z dnia 09.05.2011r  
 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
  
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złoŜenia oferty, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany 
jest w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. 
 
LP. Odbiorca / miejsce 

wykonania 
Wartość Zakres przedmiotowy    Data 

rozpoczęcia 
/zakończenia 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

      
Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wykazane roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów naleŜy do 
powyŜszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 



Załącznik Nr. 3 
 do Zaproszenia – RP 2/05/RF10/2011 – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach 
z dnia 09.05.2011r. 
 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 
 
WYKAZ OSÓB, 
 
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  
  
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wymagany jest w 
celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
 
  
 
Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje/ 

wykształcenie 
Zakres 
wykonywanych 
czynności 

Nr. 
uprawnień 

Tel. 
Kontakt. 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
  
JeŜeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych 
podmiotów naleŜy do powyŜszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów 
do oddania do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr. 4 
 
 do Zaproszenia – RP 2/05/RF10/2011 – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach 
z dnia 09.05.2011r. 
 
 
OŚWIADCZENIE  
 
śE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, 
POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 
 
Oświadczam, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania 
przedmiotu niniejszego postępowania. 
 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
…………………………………                                        .. ......................... , 2011 -….-…… 
                  ( firma, nazwa   )                                                                                                                      (miejscowość)                   (data ) 
 
…………………………………………………. 
                   ( adres, siedziba) 
 
REGON: ……………………………………..   NIP:…………………………….. 
 
 
 
 
 

              WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
     ( RP 2/05/RF10/2011, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego przez MBP Kielce, 
      Pod nazwą: : Remont i modernizacja Filii Nr 10 MBP Kielce, ul. M. Konopnickiej 5.. 
 

I. W związku z ogłoszeniem przetargu ograniczonego Nr postępowania RP 2/05/RF10/2011 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach ul. M. Konopnickiej 5, zgłaszamy akces do 
udziału w tym postępowaniu. 

II. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami i informacjami zawartymi w ogłoszeniu o 
przetargu  z dnia 09 maja 2011 roku. 

III. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych przez Zamawiającego składamy 
następujące dokumenty i oświadczenia; 

 
1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Wszystkie dokumenty i oświadczenia są oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z 

oryginałem kserokopiami i zostały ponumerowane od str. 1 do ….. 

 

 

……………………………………………………………….. 

( podpis/ podpisy osób uprawomocnionych) 

 

                                                                                                                                           …………………………………………… 

                                                                                                                                            ( pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
                

 


