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WNIOSEK  

O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI 
 

Działając w imieniu XXX YYY sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (dalej „Zainteresowany 

Podmiot”), w związku z  prowadzonym przez Urząd Miasta ZZZ (dalej „Koncesjodawca”) 

postępowaniem o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie, sfinansowanie, budowę i 

eksploatację parkingu podziemnego „New House” w ZZZ wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, prowadzonym za sygnaturą  

WZP - 222 - 010/ABC/10 (dalej „Postępowanie”), niniejszym składam wniosek o zawarcie 

umowy koncesji i oświadczam o zgłoszeniu udziału w Postępowaniu. 

W załączeniu składam następujące oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w Postępowaniu:  

1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.  

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących sytuacji podmiotowej, o których 

mowa w sekcji IV.2.3) ogłoszenia o Postępowaniu. 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących zdolności ekonomicznej i finansowej, 

o których mowa w sekcji IV.2.4) ogłoszenia o Postępowaniu. 

4) Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących kwalifikacji technicznych lub 

zawodowych, o których mowa w sekcji VI.4.2) ogłoszenia o Postępowaniu. 

5) Wykaz przedsięwzięć o wartości, charakterze i złożoności odpowiadających zakresowi 

koncesji, w ramach których w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania 

Zainteresowany Podmiot należycie zrealizował etap projektowy, finansowy i budowlany.  

Ponadto wyjaśniam, że: 

a) załączniki do wniosku stanowią jego integralną część; 

b) wniosek składam na 42 kolejno ponumerowanych stronach; 

c) wniosek jest jawny i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
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w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

d) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

 

XXX YYY sp. z o.o 

ul. Hoża 1 

00-001 Warszawa  

 

DW: Jan Kowalski 

 

 

  

 

 

 ….…………………………………………….  
 (podpis i pieczęć imienna osoby działającej za koncesjodawcę)    

 


