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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

ogłoszonym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. dla planowanego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyłonienie Operatora współpracującego 
w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie 
z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi 
przy ul. Ogrodowej 26 i 28.”
Uczestnik dialogu technicznego:

Lp. Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy

W przypadku uczestniczenia wspólnie z innymi firmami, które rozszerzają kompetencje 
i doświadczenie Uczestnika dialogu, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej tabeli:

Lp. Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy

Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i Nazwisko
Adres
Adres e-mail
Nr telefonu
Nr telefonu
Nr faksu

W odpowiedzi na informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, działając 
w imieniu Uczestników dialogu technicznego, oświadczam, że:
1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania zgłaszającego na dowód czego 

przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie;
2) zapoznałem się z Regulaminem przeprowadzenia dialogu technicznego i w całości 

akceptuję jego postanowienia.  
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Łódzką Spółkę 
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Infrastrukturalną sp. z o.o. w Łodzi oraz Miasto Łódź informacji zawartych w niniejszym 
zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania; 

4) udzielam bezwarunkowej zgody Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz 
Miastu Łódź na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku dialogu, w tym 
również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich zgłaszającego, na 
potrzeby przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest „Wyłonienie 
Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych 
funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego w 
nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28.” 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 przeprowadzenia dialogu technicznego”.

5) Oświadczam(my), że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w 
art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu 
przeprowadzenia dialogu technicznego.

W imieniu uczestnika:

………………………………… ……………………………………….
Miejscowość, data Podpis Wykonawcy

załączniki do zgłoszenia:
……………………………
……………………………
……………………………


