Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Dialogu technicznym 1/2019
CUI-DNZ.322.1.2019
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
Działając w imieniu Zgłaszającego:
firma

adres

NIP

REGON

NR KRS

tel.

faks

e-mail

inne dane kontaktowe

- w odpowiedzi na Ogłoszenie nr 1/2019 (CUI-DNZ.322.1.2019), z dnia 30.04.2019 o prowadzeniu dialogu technicznego
składam wniosek o udział w Dialogu technicznym organizowanym przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu pn.
„Platforma e-zamówień dla Gminy Wrocław” i jednocześnie oświadczam, że:
1)

jestem należycie umocowany do reprezentowania Zgłaszającego a w załączeniu przedkładam załączam:
a) pełnomocnictwo,
b) odpis KRS,
c) link do strony www gdzie znajdują się dokumenty rejestrowe: …………………………………………………,
d) inne ………………………………………………………………………………………….

2)

spełniam warunki udziału w dialogu technicznym określone przez Zamawiającego w pkt. VII ppkt. 3 Ogłoszenia
i na potwierdzenie spełnienia tego warunku przedstawiam wykaz dostaw:
Lp.

1

Przedmiot umowy

Czas realizacji
od – do

(opis, należy podać szczegółowy zakres prac uwzględniając
zapisy z pkt. VII ppkt. 3 Ogłoszenia

(dzień-miesiąc-rok)

2

3

Odbiorca zamówienia

4

1.
2.
…
W załączeniu do wykazu załączam dowody potwierdzające, że wymienione kontrakty zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
3)

zapoznałem się z Regulaminem Dialogu Technicznego i w całości akceptuję jego postanowienia,

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
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autorskim – na potrzeby Dialogu oraz przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
dotyczy Dialog.
5)

Oświadczam, że Zamawiający spełnił obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej zwane RODO podając
stosowne informacje w Ogłoszeniu o dialogu technicznym publikowane na stronie internetowej BIP dostępnej pod
adresem: www.bip.cui.wroclaw.pl w zakładce „Dialog techniczny” – „ogłoszenie o dialogu technicznym nr 1/2019”.

6)

Oświadczam, że wypełniłem swój obowiązek wynikający w art. 14 RODO w wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu uczestnictwa w Dialogu oraz w celu
uczestnictwa w prowadzonym w przyszłości postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoi.

7)

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., i zastrzeżenie, że przekazywane informacje nie mogą być udostępnione innym
podmiotom. Zapisy odnośnie ww. zagadnienia znajdują się w REGULAMINIE DIALOGU stanowiącym załącznik nr
2 do ogłoszenia nr1/2019

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

i W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie musi złożyć ww. oświadczenia

