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Załącznik nr 1. 
        

 …………………………………..……………………………………. 

miejscowość, data 

 
Zapraszający: 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,  

ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek, 

biuro: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa 

 
         
 

Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego 
 

 Działając w imieniu poniżej wskazanego podmiotu / działających wspólnie 

podmiotów1 wnoszę o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w zawiązku z planowaną realizacją przez 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku inwestycji pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU”, objętej Wieloletnim Programem Rządowym (WPR), stanowiącym 

Załącznik do uchwały nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. wraz ze  zmianami 

przyjętymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r. 

 
Uczestnik: 
 
Nazwa  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….  
 
Adres    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…….…. 
 
Tel. ………………….…… fax………….…..………………. e-mail………………………………………………………….……………….. 
 
 
Dane osoby upoważnionej przez Uczestnika do kontaktów: 
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………..…………..……….. 
 
Tel. ………………….…… fax………….…..………………. e-mail……………………………………………………………….………….. 
 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z materiałami opublikowanymi na stronie internetowej 

Zapraszającego: https://www.e-bip.org.pl/muzeumpilsudski/11482 i akceptuję bez zastrzeżeń 

warunki opisane w ogłoszeniu oraz w  Regulaminie dialogu technicznego.  

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w 

Sulejówku informacji zawartych w niniejszym wniosku. 

 Jednocześnie udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji 

                                                 
1
 niepotrzebne skreślić 

https://www.e-bip.org.pl/muzeumpilsudski/11482


2 

 

przy zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, treści umowy, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert 

z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.  

Do wniosku dołączam: 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej; 

2. pełnomocnictwo do reprezentacji Uczestnika (jeśli dotyczy); 

3. informację dotyczącą zakresu (dziedziny), w której uczestnik dialogu może się wykazać wiedzą 

techniczną lub technologią, doświadczeniem i potencjałem wykonawczym w następujących 

specjalnościach (odpowiednie podkreślić): 

a) głębokiego fundamentowania konstrukcji żelbetowych na głębokości 15 m poniżej lustra 

wód gruntowych; 

b) zabezpieczeń głębokich wykopów (ok. 17 m) przed naporem gruntu i wody;  

c) izolacji ścian, stropów i fundamentów zapewniających całkowitą szczelność konstrukcji 

żelbetowych na głębokości 15 m poniżej lustra wód gruntowych. 

4. wykaz przykładów rozwiązań zrealizowanych przez uczestnika dialogu technicznego w podobnych 

przedsięwzięciach 

Lp. 
Daty 

realizacji 
(podać rok)  

Nazwa 
projektu/zadania 

Krótki opis projektu/zadania (max 
200 słów, (może zawierać 

odesłania do stron internetowych) 

Wartość netto 
w tys. zł 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 
co potwierdzam załączonymi referencjami: 

Zał.  1 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zał.  2 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zał.  3 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

 

 

 
 
 

       
……………………………………………………………….…   ……………………………………………………………………… 

Data        podpis, pieczęć 


