
S t r o n a  1 | 1 
 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym - Zgłoszenie  
 
Zamawiający:  
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
ul. Pańska 3 
00-124 Warszawa 
Znak sprawy: 1/2018/MSN/DT 
 
Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym  
Działając w imieniu ………………………………………………………………………, w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu 
Technicznym nr 1/2018/MSN/DT, składam niniejszym Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym 
organizowanym przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, którego przedmiotem jest Budowa 
Muzeum Sztuki  Nowoczesnej w Warszawie : 
 
Zgłaszający/ Wykonawca :  
Nazwa ...............................................................................................................  
Adres .................................................................................................................  
Tel. ................................................................... e-mail.............................. 
Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:  
Imię i nazwisko .......................................................................................................  
Tel. ................................................................. e-mail......................................  
W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż:  

1. jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego przedkładam 
dokument potwierdzający moje umocowanie;  

2. w ciągu 3 ostatnich lat przed dniem złożenia wniosku, firma ……………………………… osiągnęła każdym 
z ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 
okresie) obrotu na poziomie nie niższym niż 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych). 

3. zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzenia Dialogu Technicznego w całości akceptuję jego 
postanowienia; 

4. wyrażam zgodę ̨ na przetwarzanie i przechowywanie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub postepowań 
przetargowych związanych z budową  Muzeum Sztuki  Nowoczesnej;  

5. udzielam bezwarunkowej zgody Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na wykorzystanie 
informacji przekazywanych w toku Dialogu, w tym również ̇ informacji stanowiących przedmiot 
praw autorskich Zgłaszającego, na potrzeby przeprowadzenia postepowań przetargowych 
związanych z budową  Muzeum Sztuki  Nowoczesnej  w Warszawie, w tym w szczególności do 
przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 
określenie warunków umowy dla Zamówienia. 

 
W celu usprawnienia procesu dialogu technicznego Zamawiający zwraca się z prośbą o wskazanie, które z poniższych 
terminów powinien uwzględnić, podczas ustalania grafiku spotkań:   

godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek 
9-10     

10-11     
11-12     
12-13     
13-14     
14-15     
15-16     

Wykonawca w powyższym diagramie, może zaznaczyć w każdym ze wskazanych dni dowolną ilość godzin, w których 
będzie możliwe spotkanie. 
 
Warszawa, dnia ………………2018 r.      W imieniu Zgłaszającego 
 

........................................ 


