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Załącznik nr 1  

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE 

WSTĘPNYCH  KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

Działając w imieniu ………… ……………………. w odpowiedzi na  Informacje o Wstępnych  

Konsultacjach Rynkowych (dalej Konsultacje) składam niniejszym zgłoszenie udziału 

Konsultacjach organizowanym przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, którego 

przedmiotem jest dostawa specjalistycznych mebli magazynowych i ekspozycyjnych 

do nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.    

Zgłaszający:  

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

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

Tel. …………………………………..…….…… e-mail……...………………..………….…………..  

  

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:  

Imię i nazwisko ……………………………………..…………………………………………………..  

Funkcja ………………………………………………………..………………………………………...  

Tel. ……………………………………….…… e-mail…………………………..…………………..  

  

W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Konsultacjach oświadczam, iż:  

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

przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie; 

2. zapoznałem się z dokumentem „INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA 

WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH wraz z załącznikami i w całości 

akceptuję jego postanowienia; 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji 

zawartych w niniejszym Zgłoszeniu oraz w załącznikach do niego dla celów 

Konsultacji lub Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego ww. 

Konsultacje dotyczą;  

4. udzielam bezwarunkowej zgody Muzeum na wykorzystanie informacji 

przekazywanych w toku Konsultacji na potrzeby przeprowadzenia Postępowania, 



2 z 2 
 

którego przedmiotem są Konsultacje, w tym w szczególności do przygotowania opisu 

przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Warunków Zamówienia lub określenia 

warunków umowy dla tego przedmiotowego Zamówienia; 

5. wraz ze Zgłoszeniem przekazuje / nie przekazuje (niepotrzebne skreślić) odpowiedzi 

na pytania wskazane w pkt II.6 INFORMACJI O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA 

WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH; 

6. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie 

oznaczonym i nazwanym załączniku ……………….. (należy podać nazwę załącznika) 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku do zgłoszenia ………………… 

(należy podać nazwę załącznika) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane;  

7. W celu usprawnienia procesu Konsultacji, Zamawiający zwraca się z prośbą o 

wskazanie, które z poniższych terminów powinien uwzględnić, podczas ustalania 

grafiku  najbliższego spotkania:   

godziny Poniedziałek 

24.01.2022 

Wtorek 

25.01.2022 

Środa 

26.01.2022 

Czwartek 

27.01.2022 

Piątek 

28.01.2022 

9-10      

10-11      

11-12      

12-13      

13-14      

14-15      

15-16      

 

 

        ………………………………………. 

               [data, podpis] 

 

  

 

 

 


