
 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o dialogu technicznym 
Dostawa kabli elektroenergetycznych SN i nn  

 
 

 
________________________________________ 

(pieczęć wykonawcy) 

Zamawiający: 

ENERGA – OPERTOR SA 
ul. Marynarki Polskiej 130 

80-557 Gdańsk 

 

Nr sprawy:  DT/3/2018 

 

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym 

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na  

dostawę kabli elektroenergetycznych SN i nn 

 

Uczestnik:  

Nazwa ……………………………..………………………………………………………………..….  

Adres ……………………………………………...……………………………………………….……  

 
Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego wniosku: 

Pan(i) ............................................., tel.: + 48 ......................., e-mail: ................................................ 

 

Zgłaszamy chęć udziału w dialogu technicznym oświadczamy, że:  

1) zapoznaliśmy się z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” w Energa-Operator SA i w całości akceptujemy jego 

postanowienia;  

2) udzielamy bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych przez nas w toku dialogu, w tym również infor-

macji stanowiących przedmiot praw autorskich zgłaszającego, na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó-

wienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa kabli elektroenergetycznych SN i nn, w tym w szczególności do przygo-

towania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy dla zamó-

wienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”; 

3) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobo-

we bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępo-

waniu.2) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2)  W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku infor-

macyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.  

Załącznikami do niniejszego zgłoszenia są: * 

1) odpis z KRS / CEIDG, 

2) pełnomocnictwo. 

 

 

Dnia ……….……………2018 roku 
 ……………………………………………… 
 (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej  
 do reprezentowania wykonawcy) 
 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 


