
Zalqcznik nr 2 do ogloszenia o dialogu technicznym poprzedzajEcym ogloszenie postepowania przetargowego w sprawie

wyboru wykonawcy realizac,i zam6wienia pn.: ,,Dostawa endoprotez stawu biodrowego i endoprotez stawu

kolanowego dla Zespolu opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei'i

(mieiscowo!6 i data)

Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul, Szpitalna 22

34-200 Sucha Beskidzka

Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego

Dzialaj4c w imieniu poni2e.j wskazanego podmiotu (dzialajqcych wsp6lnie podmiot6w)

skladam[y] niniejszym wniosek o dopuszczenie do udzia]u w dialogu technicznym

poprzedzaj4cym ogloszenie postqpowania przetargowego w sprawie wyboru wykonawcy

realizacji zam6wienia pn.: ,,Dostawa endoprotez stawu biodrowego i endoprotez stawu

kolanowego dla Zespolu opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei".

I. Dane podmiotu (podmiot6w dzialajqcych wsp6lnie)

Nazwa, imig i nazwisko wnioskodawcy......... Siedziba
i adres wnioskodawcy...............

u1ica..........................kod miejscowoSi .tel

e - mail

W przypadku wniosku wsp6lnego prosimy wskazad pelnomocnika:

Nazwa, imiq i nazwisko pelnomocnika.
Siedziba i adres pelnomocnika.........
u1ica..........................kod miejscowoSi tel
fax e - mail

II. O6wiadczenia.

1. Niniejszym o5wiadczam, 2e jestem w stanie wziEi udzial w dialogu technicznym, oraz 2e
posiadanq wiedzq i doSwiadczeniem podzielq siq z przedstawicielami Zamawiajqcego.

fax............



2. Niniejszym udzielam bezwarunkowej zgody na nieodplatne wykorzystanie przez zesp6l
0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej przekazanych w trakcie dialogu technicznego
informacji stanowiEcych przedmiot praw autorskich, praw wlasno6ci przemyslowej lub
know-how, przy czym zgoda obejmuje wyl4cznie wykorzystywanie informacfi na potrzeby
przygotowania i przeprowadzenia przyszlych postqpowari o udzielenie zam6wiefi
publicznych i obejmuje prawo dokonywania zmian, jak r6wnie2 zapewniam i gwarantuje,
ze wykorzystanie ich przez zesp6l opieki Zdrowotnej nie bqdzie naruszalo praw os6b
trzecich.

3. Niniejszym o3wiadczam, Le przekazywane Zespolowi opieki Zdrowotnej w trakcie dialogu
informacje nie stanowiE taiemnicy przedsiqbiorstwa/stanowiq taiemnice
przedsiqbiorstwa w zakresie:

4. Niniejszym oswiadczam, 2e zapoznalem(tam) siq z warunkami prowadzenia dialogu
technicznego i akceptujq jego warunki.

....................., dnia

Podpis osoby upowainionei do wystepowania w
imieniu wnioskodawcy

Do wniosku naleiy dolqczy' dokumenty potwierdzajqce, 2e osoba (osoby) podpisujqca wniosek jest upowainiona do
re p re ze n tow a ni a w nios kodawcy/w nioskodawcdw


