WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego na:
„Zaprojektowanie i budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie - etap I ”

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(wzór)
__________________________________
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Do
Zamawiającego
Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o dialogu konkurencyjnym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na:

„Zaprojektowanie i budowę Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie - etap I ”
Znak sprawy: ………..
MY NIŻEJ PODPISANI:
……………………………………………….
……………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania Wniosku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia należy podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich tych Wykonawców)
1. DEKLARUJEMY CHĘĆ UDZIAŁU w przedmiotowym postępowaniu.

2. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
tj. 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 ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od … do … - stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) i zastrzegamy
oraz wykazujemy w załączeniu, że nie mogą być one udostępniane.
4. PEŁNOMOCNIKIEM

WYKONAWCÓW1,

uprawnionym

do

reprezentowania

wszystkich

wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie oraz do zawarcia umowy 2
jest: ………………
5. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
imię i nazwisko:…………………., tel. ………… faks …….. e-mail: ………..
6. WNIOSEK niniejszy wraz z załącznikami składamy na ….. kolejno ponumerowanych stronach.
7. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego Wniosku są:
1.
2.
………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
……………………. dnia …………………..

1
2

Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niepotrzebne skreślić.

