
Załącznik Nr 1  

do „Wytycznych dotyczących zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców” 
 

 
 
 

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY 
Zarejestrowano w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców ENERGA-OPERATOR SA rejestracji dokonano dnia ……...………  
 

                        Podmiot został wpisany pod numerem ewidencyjnym 

                                                                           (wypełnia ENERGA-OPERATOR SA) 
 

Nazwa firmy 
 
 

Adres firmy 
 
 

REGON:                                                                                                                                 NIP:                                                                  

Nazwa dokumentu rejestrowego 

i numer ewidencyjny: 
 
 

Imię nazwisko osoby/osób reprezentujących 
Wykonawcę 

 

Kontakt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                    

e-mail: 

                                                                    

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

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

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

faks: 

                                                                         

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

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

                                                                        

Kierownik 

Budowy/ 

Projektant 

Kierownik Budowy (Imię  nazwisko):   

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

Projektant (Imię  nazwisko):   

 
................................................................................................... 
 (przy zgłoszeniu większej liczy  osób należy sporządzić oddzielną listę 
zgłoszonych, z wyszczególnieniem pełnionych funkcji w budownictwie wraz  z 
wymaganymi danymi)                                                                          

Kierownik Budowy: 
Numer uprawnień budowlanych 
 
................................................. 
nr tel: ………………………….. 
Projektant: 
Numer uprawnień budowlanych 
 
................................................. 
nr tel:  ……………………. 

          - rubryki wypełnić czytelnie ręcznie lub  na komputerze 

I. ZAKRES ZGŁOSZENIA OFERTY WSPÓŁPRACY: 

Projektowanie Wykonawstwo Zakres wykonywanych robót Charakterystyka prac 

  

Roboty elektroenergetyczne 

sieci nN kablowe 

  sieci nN napowietrzne 

  sieci SN kablowe 

  sieci SN napowietrzne 

-  sieci nN w technologii PPN 1) 

  linie i aparatura WN  

  stacje transformatorowe SN/nN  

  

Roboty telekomunikacyjne 

linie światłowodowe kablowe 

  linie światłowodowe na liniach napowietrznych 

  Roboty ogólnobudowlane 

Kompleksowe roboty ogólnobudowlane  (obiekty 
kubaturowe wraz z robotami  
instalacyjnymi wymagane co najmniej instalacje: 
elektryczne, wod-kan, c.o.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nr ew: 

Data wpływu: 



Oświadczam, iż w okresie pięciu lat przed datą złożenia wniosku do RKW jego (w zależności od formy prawnej) właściciel (osoba prowadząca 
działalność gospodarczą), wspólnik spółki osobowej, udziałowiec lub akcjonariusz spółki kapitałowej, członek zarządu lub rady nadzorczej nie był 
właścicielem (osobą prowadzącą działalność gospodarczą), wspólnikiem spółki osobowej, udziałowcem lub akcjonariuszem spółki kapitałowej, 
członkiem zarządu lub rady nadzorczej innego podmiotu zakwalifikowanego do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców, który został z niego 
wykluczony. 
 
 
 
 
 
 
 
    …………………………………. 
               pieczęć firmowa Podmiotu                                                                                                                                                                               
 
 
 

…………………………………..........................................                                                          …………………………………………….............................................................................................................................. 

              miejscowość, data                                                                                                     podpis  przedstawiciela Podmiotu zgodnie z zasadami reprezentacji 

 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE 

(wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji): 

 aktualne zaświadczenie lub jego wydruk z bazy CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego 
rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku Zgłoszeniowego; 

  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON lub jego wydruk ze strony GUS; 
  VAT-5 dokument potwierdzający zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT; 
  zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o  nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat  oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  

i społeczne – dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku Zgłoszeniowego; 
  informacja o wykonanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 pracach wraz z datami ich zakończenia, o charakterze opowiadającym 

zakresowi poszczególnych prac wskazanych we Wniosku zgłoszeniowym, jako wnioskowany zakres współpracy, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Dokumenty powinny być wystawione lub potwierdzone przez inwestorów wskazanych prac. Nie 
będą uznane dokumenty  wystawione przez generalnego wykonawcę robót, jeśli Podmiot ubiegający się o wpisanie do RKW był 
podwykonawcą zakresu robót, a dokumenty te nie są potwierdzone przez inwestora 2); 

  decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych do pełnienia funkcji projektanta/kierownika budowy w zakresie objętym zgłoszeniem oferty 
współpracy, odpowiednio: 

a) Roboty elektroenergetyczne - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ograniczeń; 

b) Roboty telekomunikacyjne dla prac linie światłowodowe kablowe – w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń; 
c) Roboty telekomunikacyjne dla prac linie światłowodowe na liniach napowietrznych – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 
d) Roboty ogólnobudowlane: 

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

 zobowiązanie zgłoszonej osoby (nie będącej pracownikiem Wykonawcy) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, przy realizacji 
zadań zleconych przez Zamawiającego, a wykonywanych przez Podmiot; 

 aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego zgłaszanych osób posiadających uprawnienia budowlane; 
 aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji  (E) 
dotyczy współpracy w zakresie Wykonawstwa; 

 aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) 
dotyczy współpracy w zakresie Wykonawstwa z wyłączeniem zakresu robót ogólnobudowlanych; 

 dokumenty potwierdzające posiadanie w dniu składania Wniosku Zgłoszeniowego kwalifikacji w zakresie realizacji prac w technologii PPN  
(w przypadku kiedy Podmiot deklaruje współpracę w technologii PPN) zgodne z wymaganiami określonymi we Wniosku Zgłoszeniowym. 

 

Wymagane dokumenty dotyczące zgłoszenia zakresu prac na sieciach nN wykonywanych w technologii PPN 
 

Podmioty, zainteresowane realizacją prac w technologii PPN zobowiązane są  dołączyć do wniosku zawarte z ENERGA-OPERATOR SA Porozumienie  
o zasadach współpracy przy realizacji robót w technologii prac pod napięciem. 
 

1) Rejestracja Podmiotu w RKW w zakresie robót elektroenergetycznych na prace sieci nN w technologii PPN służy jedynie potwierdz 
eniu przez Podmiot spełnienia warunków udziału w przetargu w którym cały przedmiot zamówienia musi być wykonany w tej technologii. Rejestracja taka nie jest 
równoznaczna z dopuszczeniem Podmiotu do wykonania zamówienia w technologii PPN przez służby eksploatacyjne EOP. Dopuszczenie takie odbywa się każdorazowo  
na wniosek Podmiotu zgłaszającego wykonanie pracy w technologii PPN zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. 
2) W przypadku Wniosku zgłoszeniowego, składanego przez Podmiot, którego właścicielem jest były pracownik grupy kapitałowej ENERGA, uznaje się za ważne, dokumenty  
imienne wystawione przez Spółkę grupy kapitałowej ENERGA dla właściciela tego Podmiotu.                          Z zastrzeżeniem, że informacja w nich zawarta dotyczy prac 
wykonanych nie wcześniej niż 3 lata przed dniem złożenia Wniosku Zgłoszeniowego. Dodatkowo w takim przypadku należy okazać świadectwo pracy wydane przez Podmiot 
grupy kapitałowej ENERGA dla właściciela Podmiotu wnioskującego. W przypadku prac projektowych równoważne z dokumentem potwierdzającym wykonanie prac jest 
złożenie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem. 
 
 
 
 
 
 
 



 

(Wypełnia osoba dokonująca weryfikacji Podmiotu w ENERGA-OPERATOR SA) 

Weryfikacji dokonał (imię, nazwisko) …………………………………………………………telefon:………………………….…………… 

 email: ……………………………………………………………………. 
 
Stwierdzam, że wniosek wraz z załączonymi dokumentami jest kompletny / niekompletny* i poprawny / niepoprawny* 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
(data podpis i pieczęć imienna osoby   
        weryfikującej Wniosek) 

 
 
 
 
 
Podczas weryfikacji Wniosku stwierdzono następujące braki lub nieprawidłowości w zawartych dokumentach (należy wymienić): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 
 
 
 
 

………………………………………….. 
                                                                                                 (podpis i pieczęć imienna  

                                                                                              osoby weryfikującej Wniosek  
                                                                                                    w przypadku stwierdzenia braków) 

 
 
Wniosek niekompletny zostaje zwrócony do Podmiotu wnioskującego wraz z kompletem otrzymanych dokumentów. 
Podmiot ubiegający się o wpis do RKW, którego wniosek był niekompletny lub zawierał błędy może ponownie ubiegać się o rejestrację po złożeniu kompletnego 
wniosku. 

 
* wykreślić niewłaściwe 

 


