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Załącznik nr 1: Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 
 

 

 

Zamawiający: 

ENERGA–OPERATOR S.A. 

ul. Marynarki Polskiej 130 

80-557 Gdańsk 

  

Sprawa: Dialog Techniczny nr 1/2021 

 

 

ZGŁOSZENIE  

UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

 

w przedmiocie zbadania możliwości pozyskania systemu klasy WFM (Work Force Management) 

do wspierania zarządzania pracami zespołów technicznych w terenie w ENERGA–OPERATOR 

S.A. 

 

Uczestnik   /pełna nazwa/  

adres:  /adres do korespondencji/  

Adres e-mail /adres e-mail do korespondencji/  

Dane osoby do 
kontaktów 

 

 

reprezentowany przez ………………………………………………………….……/zarząd/pełnomocnik Uczestnika 
(niepotrzebne skreślić). 

 

Działając w imieniu wskazanego wyżej Uczestnika, oświadczam, że: 

1. Uczestnik jest zainteresowany udziałem w dialogu technicznym w przedmiocie możliwości pozyskania 

systemu klasy WFM (Work Force Management) do wspierania zarządzania pracami zespołów 

technicznych w terenie w ENERGA–OPERATOR S.A. na warunkach określonych przez Zamawiającego 

w „Ogłoszeniu o Dialogu Technicznym nr 1/2021” oraz w „Regulaminie przeprowadzenia dialogu 

technicznego”.  

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie informacji przekazanych w toku dialogu technicznego na 

potrzeby przygotowania przez Zamawiającego dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej.  

3. W razie przekazania Zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231) Uczestnik udziela 

Zamawiającemu bezwarunkowej, niewypowiadalnej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie tego utworu - 

w zależności do potrzeb Zamawiającego - w całości lub w części, na potrzeby przygotowania dokumentacji 

przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
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i warunków umowy oraz udziela zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań utworu lub jego części. Uczestnik zapewnia, że wykorzystanie utworów przez 

Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.  

4. Załącznikami do niniejszego Zgłoszenia są: 

Załącznik nr 1.  – Odpis z KRS lub innego właściwego rejestru. 

Załącznik nr 2.  – Pełnomocnictwo/a, o ile dotyczy. 

Załącznik nr 3.  – Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji. 

5. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udział w dialogu 

technicznym (RODO - 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 RODO Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ). 

 
 
 
 
_________________, dnia ____ ____ 2021 roku    

 
 

……………………………………………………………………… 
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Uczestnika Dialogu) 

 

 

 

 


