Załącznik Nr 2

Zgłoszenie do udziału w konsultacjach rynkowych
Działając w imieniu ……………………, w odpowiedzi na Ogłoszenie o konsultacjach
rynkowych nr ………. z dnia ……., składam niniejszym zgłoszenie udziału w konsultacjach
rynkowych organizowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy, którego przedmiotem jest „Wykonanie oprogramowania portalu Internetowego,
współpracującego z bazą danych, obejmującego zintegrowane warstwy zarządzania
portalem (w tym portalami podrzędnymi) i strukturami serwisów oraz stron w portalach,
nowoczesną warstwę prezentacyjną (wystrój graficzny portali) oraz warstwę
zarządzania treściami tekstowo-graficznymi i danymi ustrukturyzowanymi (CMS) wraz
z odtworzeniem pełnej funkcjonalności CMS oraz przeniesieniem treści z aktualnie
działającego portalu CIOP-PIB oraz funkcjonujących tam aplikacji interaktywnych.”.

Zgłaszający:
Nazwa: …………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………..
Tel.: ……………………………………. e-mail: ……………………………...
W związku ze zgłoszeniem do udziału w konsultacjach rynkowych oświadczam, że:
1. Jestem należycie umocowany/umocowana do reprezentowania zgłaszającego, na
dowód czego przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie.
2. Zapoznałem/Zapoznałam się z Regulaminem przeprowadzania konsultacji rynkowych
i w całości akceptuję jego postanowienia.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji
zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla celów konsultacji.
4. Zapoznałem/Zapoznałam się Klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych i
w całości akceptuję jej postanowienia.
5. Udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku
konsultacji, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich
zgłaszającego, na potrzeby przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest
„Wykonanie oprogramowania portalu Internetowego, współpracującego z bazą
danych, obejmującego zintegrowane warstwy zarządzania portalem (w tym
portalami podrzędnymi) i strukturami serwisów oraz stron w portalach,
nowoczesną warstwę prezentacyjną (wystrój graficzny portali) oraz warstwę
zarządzania treściami tekstowo-graficznymi i danymi ustrukturyzowanymi (CMS)
wraz z odtworzeniem pełnej funkcjonalności CMS oraz przeniesieniem treści z
aktualnie działającego portalu CIOP-PIB oraz funkcjonujących tam aplikacji
interaktywnych.”, w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu
zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia lub określenia warunków umowy dla
zamówienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 Regulaminu przeprowadzania konsultacji
rynkowych.

W imieniu zgłaszającego: …………………………………………………………………

