Załącznik nr 2 - wzór zgłoszenia
Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym
BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ KST, ETAP IV
Działając w imieniu .................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o dialogu technicznym, BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ KST, ETAP IV z dnia
………………….. organizowanym przez Gminę Miejską Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i
Transportu (zwaną dalej „Zamawiającym"), zwanym dalej „Dialogiem" składam niniejszym zgłoszenie
udziału w Dialogu.
Zgłaszający:
Nazwa .............................................................................................
Adres ..............................................................................................
Tel

..................... faks ................................. e-mail ...........................

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:
Imię i nazwisko ...................................................................................
Funkcja ...........................................................................................
Tel

..................... faks ............................. e-mail...............................

W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu, działając w imieniu Zgłaszającego, oświadczam, iż:
(a)

Jestem/jesteśmy należycie umocowany/a/i do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego
przedkładam/y dokument potwierdzający moje/nasze umocowanie;

(b)

Zgłaszający zapoznał się z Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego, opublikowanym
na stronie internetowej Zamawiającego i w całości akceptuje jego postanowienia;

(c)

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji
zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub postępowania o udzielenie
zamówienia;

(d)

Zgłaszający udziela bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku
Dialogu, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich Zgłaszającego, na
potrzeby przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem będzie wybór partnera
prywatnego w ramach realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Budowa Linii
Tramwajowej KST, etap IV”, w tym w szczególności do pozyskania informacji umożliwiających
optymalne określenie zakresu planowego przedsięwzięcia (w szczególności w odniesieniu do
zakresu usług świadczonych na sieci w okresie eksploatacji), a także warunków udziału w
postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz innych elementów przedmiotowo istotnych dla
wszczęcia i prowadzenia postępowania).

(e)

Zgłaszający zobowiązuje się każdorazowo do poinformowania Zamawiającego, które z informacji
przekazanych przez Zgłaszającego mają charakter informacji poufnych i stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa Zgłaszającego w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503). W przypadku
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braku zastrzeżenia nieujawniania informacji w trakcie Dialogu ani po jego zakończeniu przyjmuje
się, iż przekazane informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Zgłaszającego.
Jednocześnie, deklaruję gotowość spotkań bezpośrednich z Zamawiającym w następujących terminach
(prosimy o wskazanie dwóch propozycji terminów (dzień, godzina), w przedziale czasowym, nie
wcześniej niż w terminie 21 dni, a nie później niż w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia o dialogu
technicznym):
1) ….
2)…..

W imieniu Zgłaszającego

2

