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Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. 
ul. Wieniecka 39 
87 – 800 WŁOCŁAWEK 

 
 

Wniosek 

o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 
 

Działając w imieniu poniżej wskazanego podmiotu (działających wspólnie podmiotów)i 
składam(y) niniejszym wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym  
poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie organizacji systemu dostaw paliwa – 
skroplonego gazu ziemnego (LNG) na potrzeby własne Zamawiającego. 
 
 

I. Dane podmiotu (podmiotów działających wspólnie) 
( w przypadku wniosku wspólnego prosimy wskazać pełnomocnika) 
 
 
1. Nazwa, imię i nazwisko wnioskodawcy…………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wnioskodawcy…………………………………………………….................................... 

.ulica……………………..kod………………….miejscowość………………………….tel……………………

fax…………………………e – mail…………………………………………………………………............... 

 

2. Nazwa, imię i nazwisko wnioskodawcy…………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wnioskodawcy…………………………………………………….................................... 

.ulica……………………..kod………………….miejscowość………………………….tel……………………

fax…………………………e – mail…………………………………………………………………............... 
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3. Nazwa, imię i nazwisko wnioskodawcy…………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wnioskodawcy…………………………………………………….................................... 

.ulica……………………..kod………………….miejscowość………………………….tel……………………

fax…………………………e – mail…………………………………………………………………............... 

 

4. Nazwa, imię i nazwisko wnioskodawcy…………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wnioskodawcy…………………………………………………….................................... 

.ulica……………………..kod………………….miejscowość………………………….tel……………………

fax…………………………e – mail…………………………………………………………………............... 

 
II. 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 Zapraszającego / 

Zamawiającego przekazanych w trakcie dialogu technicznego informacji oraz materiałów 

stanowiących przedmiot praw autorskich, na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania którego dialog dotyczy, jak również zapewniam, że wykorzystanie ich przez 

Zapraszającego / Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. 

3. Niniejszym oświadczam, że przekazywane Zapraszającemu /Zamawiającemu informacje nie 

będą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, za wyjątkiem tych informacji, w stosunku do których 

zostanie to wyraźnie wskazane w momencie ich przekazania. 

4. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami prowadzenia dialogu technicznego 

i akceptuję jego warunki. 

 
 
 
 
..................., dnia……………….                                               …………………………………………….. 
                                                                                                              Podpis osoby upoważnionej do 

występowania w imieniu wnioskodawcy 
 
 
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 
ich tłumaczeniem na j. polski. 
 

                                                           

 


