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Załącznik nr 3 do Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego 
 

Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym 
 

 
 
 

…………………………., dnia……………… 

 

 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym Nr 1/2020 

 
 

Polski Komitet Normalizacyjny 

ul. Świętokrzyska 14B 

00-050 Warszawa 

 

Nawiązując do informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego nr 1/2020  
z dnia … ………. 2020 roku. zamieszczonej na stronie internetowej Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego pod adresem: www.pkn.pl, 
 
 

Ja niżej podpisany/-na: 

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów: 

Imię i nazwisko 
……………………………………..…………………………………………………………… 

Stanowisko ………………………………………………………..………………………………………... 

tel. ……..…………………. e-mail……........…………….. 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

Zgłaszający: 

Nazwa ……………………………..………………………………………………………………..…. 

Adres ……………………………………………...……………………………………………….…. 

tel. ……………..…………. e-mail ……..…...…………… 
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niniejszym wnoszę o dopuszczenie do dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym. W 
związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, że: 

1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego 
przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie (należy zaznaczyć poniżej)   

□  Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o dopuszczenie 
do  udziału w Dialogu Technicznym) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej.  

□ Pełnomocnictwo do reprezentacji Zgłaszającego jeśli nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru 
(jeśli dotyczy). Obowiązek przedstawienia pełnomocnictwa dotyczy wszystkich osób występujących  
w Dialogu w charakterze przedstawiciela Zgłaszającego. 

 
2) udzielam bezwarunkowej, bezterminowej i nieodwołalnej zgody na wykorzystanie 

informacji przekazywanych w toku Dialogu Technicznego przez Zamawiającego,  
w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia lub określenia istotnych postanowień umowy z wykonawcą,  
z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu prowadzenia Dialogu Technicznego; 

3) oświadczam, iż zapoznałem się z materiałami opublikowanymi na stronie internetowej 
Zamawiającego dotyczącymi przedmiotowego Dialogu Technicznego i akceptuję 
warunki opisane w Informacji oraz załącznikach; 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji 
zawartych w niniejszym Wniosku dla celów Dialogu i postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego ww. Dialog dotyczy; 

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w niniejszym 
Wniosku dla celów Dialogu Technicznego i postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach 
dla potrzeb związanych z niniejszym Dialogiem Technicznym i postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz w związku  
z Rozporządzeniem 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 w pełnym zakresie związanym z Dialogiem i udzieleniem 
zamówienia publicznego. 

6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  
14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu przystąpienia do Dialogu Technicznego. 

7) Wyrażam bezwarunkowo, nieodpłatnie zgodę na rozporządzanie i korzystanie  
z udzielanych przeze mnie informacji i przekazywanych dokumentów, jak i ich części, 
oraz wyrażam zgodę na modyfikowanie w dowolny sposób przez Zamawiającego lub 
podmiot trzeci działający na zlecenie Zamawiającego udzielanych informacji  
i przekazywanych dokumentów. Informuję, iż wykorzystanie udzielanych w toku Dialogu 
informacji i przekazywanych dokumentów nie będzie naruszało praw osób trzecich,  
w tym praw własności intelektualnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). Powyższa zgoda 
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dotyczy także obowiązków Zamawiającego związanych z zapewnieniem dostępu do 
informacji publicznej. 

8) Potwierdzam, iż będę ponosił samodzielnie wszelkie koszty powstałe w związku  
z przygotowaniem do udziału i swoim udziałem w Dialogu i nie przysługują mi z tego 
tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

9) Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie ………. (zakresie 
dotyczącym przedmiotu dialogu np. wytwarzania oprogramowania), które jest 
niezbędne do udziału w Dialogu Technicznym.  

10) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Dialogu Technicznym, na dowód czego 
załączam dokumenty wymagane w Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu 
Technicznego: 

a)  Wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Wniosku; 

b) dowody, że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 

 

 

 

 

W imieniu Zgłaszającego: 

 

……………………………. 
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Załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym 

 
 
 
...........................................  
(pieczęć Zgłaszającego) 

 
 
 

Wykaz wykonanych zamówień  
 
 

Lp. 
 

Nazwa i adres 
podmiotu na rzecz 
którego wykonano 

zamówienie 

Charakterystyka 
zamówienia /  

Przedmiot zamówienia 

Wartość 
brutto 

Okres realizacji  
zamówienia 

(Początek/Koniec) 

1.      
2.      
      

  
 

 

 
..............................., dnia ...............................   
 
 
 
....................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Zgłaszającego)  


