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Załącznik nr 1 

do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym  

nr DUI.242.15.2018.RO 

  

 

Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym 

Działając w imieniu ……………….., w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu Technicznym z 

dnia …………….., składam niniejszym Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym 

organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski, którego przedmiotem jest: 

 

„Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowoczesnej Platformy 

Multiportalowej, umożliwiającej tworzenie nieograniczonej ilości portali 

internetowych oraz Intranetu” w ramach projektu Zintegrowany Program 

Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022 w ramach konkursu NCBiR 

POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17”. 

 

Zgłaszający: 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów: 

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

Funkcja .............................................................................. ……………………………………….. 

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

 

1. W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż: 

1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego 

przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie; 

2) zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego i w całości 

akceptuję jego postanowienia; 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Uniwersytet Wrocławski 

informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania; 
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4) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w 

toku Dialogu, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich 

Zgłaszającego, na potrzeby przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem 

jest zakup i wdrożenie nowoczesnej Platformy Multiportalowej, umożliwiającej 

tworzenie nieograniczonej ilości portali internetowych oraz Intranetu w tym w 

szczególności do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji 

istotnych warunków Zamówienia lub określenia warunków umowy dla 

Zamówienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 Regulaminu Przeprowadzania 

Dialogu Technicznego. 

 

2. Wraz ze Zgłoszeniem składam następujące załączniki (foldery, specyfikacje lub 

inne dokumenty, które zainteresowani uznają za istotne, a które zaprezentują 

potencjał Firmy w realizacji opisanych potrzeb UWr:  

1) ………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………………… 

itd. 

 

W imieniu Zgłaszającego: 

 

 

 

 

………………………, dnia ………………..  2018 r. 
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