Załącznik nr 2
do ogłoszenia o dialogu technicznym

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym
1. Zamawiający:
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Wydział Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
ul. Piotrkowska 104,
90-926 Łódź
2. Dane podmiotu ubiegającego się o udział w Dialogu Technicznym:

Nazwa (firma):
Adres:
Telefon, faks:
E-mail:
Osoba do kontaktu:
Telefon, faks, e-mail
osoby do kontaktu:
3. W odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu Technicznym do przedsięwzięcia pn.:

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie podmiotu
realizującego zadanie dotyczące dostawy oprogramowania zapewniającego obsługę
czytelnika i księgozbioru w bibliotekach miejskich w Łodzi
I.
II.

III.
−
−
−

Wnioskuję o dopuszczenie mnie do Dialogu Technicznego prowadzonego przez Zamawiającego.
Oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosku,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonałem lub wykonuję
minimum 2 zamówienia (wskazane w Wykazie wykonanych zamówień) polegające na wykonaniu
i dostawie oprogramowania zapewniającego obsługę czytelnika i księgozbiorów w bibliotekach.
Wartość każdego wykonanego/wykonywanego zlecenia nie może być niższa niż 250 000 zł
brutto i nie może uwzględniać dostaw sprzętu komputerowego i biurowego oraz innego sprzętu
niezwiązanego bezpośrednio z systemem bibliotecznym.
Oświadczam, że:
zapoznałem się z materiałami opublikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego
i akceptuję warunki opisane w Ogłoszeniu oraz w Załączniku 1 do Ogłoszenia;
spełniam wszystkie warunki udziału w Dialogu Technicznym określone w Ogłoszeniu oraz
w Załączniku 1 do Ogłoszenia;
udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego wszelkich przekazanych
przeze mnie w trakcie Dialogu informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej,
w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i warunków umowy. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworu,
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udzielam Zamawiającemu bezwarunkowej zgody
na wykorzystanie tego utworu w całości bądź w części na potrzeby przygotowania dokumentacji
przetargowej, w tym opisy przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i warunków umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie
i korzystanie z opracowań utworu. Zapewniam, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego
nie będzie naruszało praw osób trzecich.

Wykaz wykonanych zamówień

Lp.

a)

Nazwa i rodzaj wykonanego zamówienia opisanego w pkt.
II

b)

Data wykonania
zamówienia –
zakończenie
(dd,mm,rrrr)
c)

Wartość brutto
Wykonanego
zamówienia
d)

Podmiot na rzecz, którego wykonano
zamówienie

e)

1
2

………., dnia ……………..…… r.

…………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela)

