
 

 
 

Załącznik nr 1 
Do Ogłoszenia o WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH  

 
ZNAK SPRAWY:………………………………..…………………… 

 
Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych 

 
W odpowiedzi na Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych składam niniejszym 
Zgłoszenie udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych poprzedzających 
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie 
wirtualnego warsztatu pracy dla badaczy, naukowców oraz pracowników 
dydaktycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, umożliwiającego samodzielne 
przygotowanie cyfrowych publikacji do prezentacji online oraz prowadzenie zajęć 
z wykorzystaniem materiałów źródłowych realizowanego w ramach projektu 
„WORKFLOW DO OPRACOWANIA PUBLIKACJI CYFROWYCH NA UCZELNI" w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nr. 
POPC.02.04.00-00-0018/20. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty 
rząd”, Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi 
publiczne i informacje sektora publicznego”. 
 
ZGŁASZAJĄCY: 
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: ……….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ ZGŁASZAJĄCEGO DO KONTAKTÓW: 
Imię i nazwisko ................................................................... ………………………………………. 
Funkcja .............................................................................. ……………………………………….. 
Tel ............................. e-mail....................................... 
 
W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oświadczam, 
iż: 

1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego 
przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie; 

2) zapoznałem/am się z Regulaminem Przeprowadzania Wstępnych Konsultacji 
Rynkowych  i w całości akceptuję jego postanowienia; 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Uniwersytet Wrocławski 
informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Wstępnych Konsultacji 
Rynkowych lub Postępowania; 

4) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku 
Wstępnych Konsultacji Rynkowych, na potrzeby przeprowadzenia Postępowania,  
w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji 
warunków zamówienia lub określenia projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 Regulaminu Przeprowadzania 
Wstępnych Konsultacji Rynkowych; 

 
 
 
 
 

Tel.  e-mail 



 

 
 
 
 
 
 

5) oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa 
Ogłoszeniu o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oraz, że wypełniłem/am 
obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO; 

6) 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) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
W imieniu Zgłaszającego: 
 
 
………………………, dnia ………………… r. 
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