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ZZ/96/001/2022                   Załącznik nr 1  

do Ogłoszenia o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH  

W odpowiedzi na Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych poprzedzających wszczęcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie aplikacji mobilnej na smartfony w 

ramach projektu Greencoin realizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”, 

ja/my niżej podpisani: 

imię .......................... nazwisko ......................... 

imię .......................... nazwisko ......................... 

(upoważnienie do podpisania zgłoszenia wynika z dokumentów załączonych do zgłoszenia), 

 

działający w imieniu i na rzecz: 

  

Zgłaszający - Pełna nazwa Wykonawcy: 

  

Adres: 

  

Nr telefonu: e-mail do prowadzenia korespondencji: 

  

  

 

W związku ze Zgłoszeniem do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oświadczam, iż:  

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

dokument potwierdzający moje umocowanie; 

2. zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych i w całości 

akceptuję jego postanowienia; 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji zawartych w 

niniejszym Zgłoszeniu dla celów Wstępnych Konsultacji Rynkowych lub Postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego ww. Konsultacje dotyczą;  

4. udzielam zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Wstępnych Konsultacji 

Rynkowych, na potrzeby przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem jest „Wykonanie aplikacji 
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mobilnej na smartfony w ramach projektu Greencoin realizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju” z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu Przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych; 

5. jestem świadomy, że warunkiem przekazania wykonawcy zakwalifikowanemu do konsultacji 

wstępnego opisu przedmiotu zamówienia oraz zaproszenia do udziału w konsultacjach będzie zawarcie 

umowy o zachowaniu poufności zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia; 

6. w załączeniu składam następujące oświadczenia lub dokumenty, w tym następujące dokumenty lub 

oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków zaproszenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach 

Rynkowych, żądane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu: 

a)………………………………; 

b)………………………………. 

        W imieniu Zgłaszającego: 

 

 

 
 

 

 

Uwaga. Zgłoszenia złożone w drodze elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zgłoszenia zawierającego podpisy osoby 

składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym) lub w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym). 


