Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
al. Unii Lubelskiej 4,
94-208 Łódź

WNIOSEK
o dopuszczenie do dialogu technicznego
I.

DANE WNIOSKODAWCY:

Niniejszy wniosek zostaje złożony przez:1
Lp.

Nazwa(y) Wnioskodawcy(ów)

Adres(y) Wnioskodawcy(ów)

1.
(…)
KONTAKT: WNIOSKODAWCA [LIDER / PEŁNOMOCNIK]
Nazwa Wnioskodawcy
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
E-mail
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do kontaktów
Działając w imieniu powyżej wskazanego podmiotu (działających wspólnie podmiotów)i składam(y)
niniejszym wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym w przedmiocie udzielenia
koncesji na roboty budowlane pn.: „Realizacja zabudowy o funkcji hotelowej na nieruchomości
Aqua Park Łódź Sp. z o.o. w formie koncesji na roboty budowlane”
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Wnioskodawca dostosowuje tabelę w zależności od swojego składu.

II.

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU

Informuję, iż reprezentowany przeze mnie podmiot ……………………… posiada doświadczenie w:2
projektowaniu inwestycji o funkcji hotelowej

TAK / NIE 2

realizacji inwestycji o funkcji hotelowej

TAK / NIE 2

zarządzaniu obiektem o funkcji hotelowej

TAK / NIE 2

W załączeniu przekazuję …… załączników poświadczających wskazane powyżej doświadczenie zgodne z
wymogiem wskazanym w Ogłoszeniu.
III.

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA

1. Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przez mnie podmiot spełnia wszystkie warunki udziału
w dialogu technicznym określone w Ogłoszeniu.
2. Niniejszym udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o. w
Łodzi przekazanych w trakcie dialogu technicznego informacji oraz utworów stanowiących
przedmiot praw autorskich, na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór
partnera do realizacji przedsięwzięcia w dowolnie wybranej przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o. w Łodzi
formule prawnej, włącznie z prawem dokonywania w nich zmian, jak również zapewniam, że
wykorzystanie ich przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o. w Łodzi nie będzie naruszało praw osób trzecich.
3. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami prowadzenia dialogu technicznego
i akceptuję jego warunki.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.

..................., dnia ………………………..

……………………………..…………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wnioskodawcy(ów)

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca wniosek jest
upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy/wnioskodawców. Dokumenty sporządzone w języku
obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
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Właściwe podkreślić

