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Załącznik nr 1 
do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym  

nr WPAE.SPTC.244.7.1.2.2019.KG01 
  

 

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 specjalistycznej pracowni analizy 
dokumentów sądowych z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji, w ramach 
projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-
2023, nr umowy, projektu: POWR.03.05.00-00-Z310/18”  

 

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: 

a. jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego 

przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie; 

b. zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego i w całości 

akceptuję jego postanowienia; 

c. wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Uniwersytet Wrocławski 

informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania; 
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d. udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku 

Dialogu, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich 

Zgłaszającego, na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup i wdrożenie nowoczesnej specjalistycznej pracowni analizy 

dokumentów sądowych z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji 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 ………………..  2019 r. 
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Wykaz wykonanych zamówień 
 

 
 
 
Informuję, że w konsultacjach uczestniczyć będzie …..…. (podać liczbę) uczestników reprezentujących 
podmiot dopuszczony do dialogu1. 

 
 

                                                           
1 Zamawiający ogranicza do 3 liczbę osób reprezentujących podmiot dopuszczony do dialogu. 
 

Lp. 

Nazwa i rodzaj 
wdrożonego 

rozwiązania dla 
sztucznej inteligencji 

 

projekty 
szkoleniowe 

Popularyzacyjne, e-
learning, 

Projekty AI 
(* niepotrzebne skreślić) 

Data 
wykonania 

zamówienia/ 
zakończenie 
(dd,mm,rrrr) 

Wartość brutto 
Wykonanego 
zamówienia 

Podmiot na rzecz, 
którego wykonano 

zamówienie 

a.  b.  c.  d.  e.  f.  
1      

2      

3      
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