
Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

,8
'1 sa':li Pomorzea Zachodnip

Unia Europejska
Europejskie Fundusze

Strukturalne i lnwestycyjne

ZaŁączniknr I

Komunikacja Miejska spółka z o.o.

ul. Cieślaka 4
78-400 Szczecinek

Działając w imieniu
orazw odpowiedzi na ogłoszenie Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. w Szczecinku z dnia 8

czerwca2016 roku o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego' składam wniosek o

dopuszczenie do udziału w dialogu, którego przedmiotem jest dostawa autobusów o napędzie

elektryczny wraz z systemem ładowania akumulatorów oraz z elementami systemu

telemetrycznego.

Zgłaszaiącyz

Nazwa

Adres

Dane osoby upoważnion e! przez Zgłaszającego do kontaktów z Zamawiaiącym w czasie dialogu:

Imię i nazwisko ..

Funkcja

Tel... faks...

W zrviązku zezg|oszeniem do udziału w dialogu technicznym oŚwiadczamrże:

1) jestem naleŻycie umocowany do reprezentowania podmiotu zainteresowanego

wzięciem udziału w dialogu technicznym na dowód czego przekładam dokument

potwierdzaj ący moj e umocowanie;

2) zapoznaŁem się z informacjami' warunkami i procedurą dopuszczenia do udziału w

dialogu technicznym określonymi w informacji o zamiarze przeprowadzenl'a dialogu

technicznego oraz w,,Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego"

opublikowu'y- na stronie internetowej Zamawiającego i w całości akceptuję ich

postanowienia;
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wyruŻamzgodęnaprzetwarzanieiprzechowywanie przezKomunikację Miejską spółkę
Z o.o. w Szczecinku informacji zawartychw niniejszyn wniosku dla celów dialogu lub
postępowania o zamówienie publiczne;
podmiot zainteresowany wzięciem udziału w dialogu technicznym spełnia warunki
dopuszczenia do udziału w dialogu technicznym, określone w informacji o zamiarze
przeprowadzenta dialogu technicznego z dnia 8 czerwca 2016 roku;
udzielam bezwarunkowej zgody na wykotzystywanie wszelkich informacji i utworów
przekazywanych w toku dialogu, w tym również informacji oraz utworów stanowiących
przedmiot praw autorskich Zgłaszającego,napotrzeby przeprowadzenia postępowania,
którego przedmiotem jest dostawa autobusów o napędzie elektrycznym wraz z
systemem ładowania akumulatorów oraz elementami systemu telemetrycznego' w tym
w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zzastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstw w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia I993t.
o zwalczariu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z2003 r. nr 153, poz. 1503 zpoŹ.zm.),
co do których zasttzęŻono, że nie mogą byó udostępniane innym podmiotom, jak
również zapewniam, ze wykorzystanie utworu ptzez Zamawiającego nie będzie
naruszało praw osób trzecich.

( miejscowość, data )

(podpis osoby upoważnionej do
reprezentow ania Zgłaszające go )

3)

4)

s)

str.4


