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Numer sprawy: BA.WZP.26.35.2019

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego – wzór
Zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym
Działając w imieniu poniżej wskazanego podmiotu w odpowiedzi o zamiarze
przeprowadzenia dialogu technicznego z dnia 11 lipca 2019 r. niniejszym zgłaszam chęć
udziału w dialogu technicznym poprzedzającym udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem będzie rozwiązanie informatyczne dotyczące wsparcia procesu
efektywnego planowania inwestycji telekomunikacyjnych poprzez stworzenie platformy
prezentującej atrakcyjność inwestycyjną.
Dane podmiotu:
Nazwa/Imię i
nazwisko:____________________________________________________________
Siedziba i adres:
ulica _________________________________ kod __________
miejscowość _________________
tel: _____________________________ e-mail:
________________________________________

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:
Imię i
nazwisko:__________________________________________________________________
Funkcja _______________________________________________________________________
_
Te l . :

____________________________

e-mail:

________________________________________

W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż:
1. jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego
przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie;
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2. zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego i w całości
akceptuję jego postanowienia;
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji
zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego ww. dialog dotyczy;
4. reprezentowany przeze mnie podmiot posiada doświadczenie (podać jakie):
na obszarze rynku IT - w zakresie analiz danych, GIS, statystyki:
_____________________________________________________;
w

innej

branży

(nazwa):

_____________________________________________________,
które może przyczynić się do stworzenia przedmiotowej platformy w sposób opisany
poniżej:
______________________________________________________________________________
___
5. udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji oraz utworów
stanowiących przedmiot praw autorskich, przekazywanych w trakcie niniejszego dialogu
technicznego na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej związane z
przeprowadzeniem zamówienia publicznego.

__________________________________________________________
(data, miejscowość, podpis(y))

*Podpis(y) imienna(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Zgłaszającego
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