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Załącznik nr 1 
 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM  

poprzedzającym ewentualne wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

budowę budynku wielorodzinnego mieszkalnego z garażami podziemnymi oraz niezbędną 

infrastrukturą w Nasielsku, wraz z ewentualnym finansowaniem lub współfinansowaniem tej 

inwestycji 

 

Działając w imieniu poniżej wskazanego podmiotu niniejszym składam wniosek o dopuszczenie do 

udziału w dialogu technicznym, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zamawiającego 

informacji niezbędnych do przygotowania m.in. opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w zakresie niezbędnym do przygotowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na budowę budynku wielorodzinnego mieszkalnego z garażami podziemnymi oraz 

niezbędną infrastrukturą w Nasielsku, wraz z ewentualnym finansowaniem lub współfinansowaniem 

tej inwestycji. 

 

Dane podmiotu wnioskującego: 

Nazwa: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………... 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………..….. 

Telefon: ……………………………. FAX: ……………………………… 

Email: ………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

W związku ze zgłoszeniem do udziału w Dialogu oświadczam, iż: 

1. zapoznałem się z materiałami opublikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego 

dotyczącymi Dialogu i akceptuję warunki opisane w Informacji o zamiarze przeprowadzenia 

dialogu technicznego wraz z załącznikami. 

2. Oświadczam, że spełniamy warunek udziału w Dialogu określony w rozdz. V ust. 1 Informacji o 

zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego tj. firma którą reprezentuję (należy wybrać punkt 

1 lub 2 poniżej, w szczególności poprzez skreślenie punktu niewłaściwego, niedotyczącego 

Wnioskodawcy): 

1) w terminie do 5 lat przed ogłoszeniem Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu 

technicznego, wykonała (wybudowała nowy i oddany do użytkowania (ostateczna decyzja o 

pozwoleniu na użytkowanie)) co najmniej jedną inwestycję, której przedmiotem był budynek 

wielorodzinny mieszkalny, o co najmniej czterech kondygnacjach naziemnych oraz z garażami 

podziemnymi, a mianowicie: 

Lp. Nazwa inwestycji; cechy 

identyfikujące (np. ilość kondygnacji, 

powierzchnia etc.) 

Strona www na której można znaleźć 

informację o inwestycji, względnie 

kontakt do zarządcy tej 

nieruchomości: 

Data rozpoczęcia (pozwolenie 

na budowę) i zakończenia 

(pozwolenie na użytkowanie) 

inwestycji 

1.    

2.    
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lub 

2) była podmiotem finansującym w …. % (należy określić procent zaangażowania środków 

Wnioskodawcy, która wynosiła co najmniej połowę wartości inwestycji) inwestycję opisaną w pkt 

1, a mianowicie: 

Lp. Nazwa inwestycji; cechy 

identyfikujące (np. ilość kondygnacji, 

powierzchnia etc.) 

Strona www na której można znaleźć 

informację o inwestycji, względnie 

kontakt do zarządcy tej 

nieruchomości: 

Data rozpoczęcia (pozwolenie 

na budowę) i zakończenia 

(pozwolenie na użytkowanie) 

inwestycji 

1.    

2.    

 

3. Udzielam bezwarunkowej zgody, w zakresie wskazanym w § 9 Regulaminu prowadzenia dialogu 

technicznego, na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu, na potrzeby 

ewentualnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie 

objętym Dialogiem. 

4. Udzielam zgody na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych Wnioskodawcy / 

osoby reprezentującej Wnioskodawcy przekazanych w niniejszym wniosku, w celu prowadzenia 

Dialogu z udziałem Wnioskodawcy i przyjmuję do wiadomości, że wycofanie niniejszej zgody jest 

tożsame z rezygnacją z udziału w Dialogu technicznym. Cofnięcie  zgody  nie  będzie  wpływać  

na  zgodność  z  prawem  przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem ani nie powoduje 

cofnięcia zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu, o których mowa 

w pkt 2.  

 

Do wniosku załączam: 

1. ……………………….., 

2. ……………………….. 

 

……………………………………..       

 ……………………………………………………..……….. 

(miejscowość, data)   (podpis osoby upoważnionej do występowania 

w imieniu Wnioskodawcy) 


