Załącznik nr 1 do ogłoszenia o dialogu technicznym 2/2018

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

Działając w imieniu Zgłaszającego:
firma

adres

NIP

REGON

NR KRS

tel.

faks

e-mail

inne
kontaktowe

dane

strona
www.
wykonawcy
obszar działalności
wykonawcy

- w odpowiedzi na Ogłoszenie nr 2/2018, z dnia 24.05.2018r. o prowadzeniu dialogu
technicznego składam wniosek o udział w Dialogu technicznym organizowanym przez
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa
rozwiązania Private Cloud w zakresie dostawy platformy do zarządzania
prywatną chmurą obliczeniową (IaaS/PaaS)”.
i jednocześnie oświadczam, że:
1) jestem należycie umocowany do reprezentowania Zgłaszającego a w załączeniu
przedkładam, załączam:
a) pełnomocnictwo,
b) odpis KRS,
c) wydruk z CEIDG,
d) inne ………………………………………………………………………………………….
2) zapoznałem się z REGULAMINEM DIALOGU i w całości akceptuję jego
postanowienia,
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie dla celów Dialogu lub Postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego Dialog dotyczy i przechowywanie tych informacji
w tym podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
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o ochronie danych osobowych a od 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zawartych
w niniejszym zgłoszeniu lub dołączonych do niego lub złożonych w trakcie Dialogu.
4) Udzielam zgody lub zapewniam udzielenie zgody przez uprawnionych na
wykorzystywanie przekazywanych przeze mnie wszelkich zgłoszonych materiałów
i zawartych w nich informacji w tym również chronionych prawem autorskim – na
potrzeby Dialogu oraz przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego dotyczy Dialog.
5) Zostałem poinformowany, że podstawą nieujawniania innym podmiotom
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4
Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jest,
zgłoszenie Zamawiającemu - nie później niż wraz z przekazaniem informacji
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa j.w., zastrzegł, że przekazywane
informacje nie mogą być udostępnione innym podmiotom. Zapisy odnośnie ww.
zagadnienia znajdują się w REGULAMINIE DIALOGU stanowiącym załącznik nr 2
do ogłoszenia 1/2018.

………………………………………………………………
DATA I CZYTELNY PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO

