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Załącznik nr 1 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE  
DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: „Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”” 

 

Numer sprawy  ZIM-BB.50075.1.3.2018 

Miasto Łódź –  

Zarząd Inwestycji Miejskich  

90- 447 Łódź  

ul. Piotrkowska 175  

 

 

I. Uczestnik Dialogu Technicznego: 

 

 

II.  Osoba/y uprawniona/e do reprezentacji 

 

 

Lp. Nazwa i adres Uczestnika Dialogu 

  

  

  

Imię i Nazwisko  

Pełniona funkcja  

Firma  

Adres  

Telefon  

Faks  

e-mail  

Adres internetowy 

(URL): 
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III. Deklaracja Uczestnika Dialogu Technicznego: 

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego 

poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule „zaprojektuj i 

wybuduj””, Ja/My*, niżej podpisany(a)/i *, niniejszym oświadczam /y*, co następuje: 

Przyjmuję/jemy* do wiadomości i stosowania treść Ogłoszenia oraz Regulaminu 

prowadzenia Dialogu Technicznego stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

 

1. Wyrażam/y* gotowość udziału w Dialogu Technicznym. 

 

2. Posiadam/y* niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia objętego nin. 

Wnioskiem oraz spełniam/y* wszystkie warunki udziału w Dialogu Technicznym 

określone w Ogłoszeniu o Dialogu oraz załącznikach. 

 

3. Oświadczam/y*, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

4. Do wniosku załączam/y*: 

- Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków) 

odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej Uczestnika (dokument należy złożyć w oryginale lub kopii). 

- Pełnomocnictwo do reprezentacji, jeśli umocowanie nie wynika bezpośrednio  

z przedstawionego rejestru (jeśli dotyczy) (dokument pełnomocnictwa należy złożyć  

w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej). 

 

6. Wyrażam/y zgodę na wykorzystanie informacji przekazywanych na potrzeby 

przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy. W razie przekazania 

Zamawiającemu w toku Dialogu Technicznego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z 

późn. zm.), udzielam/y  Zamawiającemu w imieniu Uczestnika Dialogu Technicznego 

bezwarunkowej zgody na wykorzystanie tego utworu w całości bądź w części na 

potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym Programu Funkcjonalno-

Użytkowego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy oraz 

zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań utworu oraz zapewniam/y, że wykorzystanie utworów przez Zamawiającego 

nie będzie naruszało praw osób trzecich.  
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Miejscowość i data:……………………. __ __ 2018 r. 

 

 

 

                      ………………………………………. 

Podpis i pieczęć osoby/ób* 

upoważnionej/ych*  

do występowania w imieniu 

Wnioskodawcy/ów* 

 

 

*     niepotrzebne skreślić  

 
 
 

 


