
 

Załącznik nr 1  

 

 

Zgłoszenie do udziału w wstępnych konsultacjach rynkowych 

Działając w imieniu i na rzecz firmy:  

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………. 

REGON: ………………….. 

miejsce rejestracji działalności (proszę zaznaczyć):  

 KRS 

 CEIDG 

w odpowiedzi na ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych z dnia …….. składam niniejszym 

Zgłoszenie udziału w wstępnych konsultacjach rynkowych organizowanym przez MPWiK S.A., którego 

przedmiotem jest Pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie 

zamówienia na Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na wzmocnieniu nośności 

podłoża i zabezpieczenia gruntu przed osiadaniem budynku pompowni przy ul. Bystrzyckiej we 

Wrocławiu LUB Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej i na jej podstawie robót budowlanych 

mających na celu wzmocnienie nośności podłoża i robót naprawczych zabezpieczających przed 

osiadaniem budynku pompowni przy ul. Bystrzyckiej we Wrocławiu. 

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:  

Imię i nazwisko ……………………………………..…………………………………………………..  

Funkcja ………………………………………………………..………………………………………...  

Tel. ……………………………………….…… e-mail…………………………..………………….....  

W związku ze Zgłoszeniem do udziału w wstępnych konsultacjach rynkowych oświadczam, iż:  

1. jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego przedkła-

dam dokument potwierdzający moje umocowanie; 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji zawar-

tych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Konsultacji lub Postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego ww. konsultacji dotyczy;  

3. udzielam zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Konsultacji, na potrzeby 

przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem jest Pozyskanie informacji niezbęd-

nych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na, 

4. Załącznikami do niniejszego zgłoszenia są: 

1) Pełnomocnictwo (skreślić jeśli niepotrzebne), 

2) […] 

…………………….………………………………………. 
[podpis, pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy] 

 



 
 
 
 

Załącznik nr 2 

     

 

 

Zaproszenie  

do udziału w wstępnych konsultacjach rynkowych 

 

1. Zamawiający 

 

MPWiK S.A. 
ul. Na Grobli 19 
50-421 Wrocław 
 

2. Cel i przedmiot wstępnych konsultacjach rynkowych 

Celem konsultacji jest pozyskanie informacji niezbędnych do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych 
polegających na wzmocnieniu nośności podłoża i zabezpieczenia gruntu przed osiadaniem budynku 
pompowni przy ul. Bystrzyckiej we Wrocławiu. 

Lub 

Celem wstępnych konsultacjach rynkowych jest uzyskanie doradztwa lub informacji w zakresie 
niezbędnym do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej i na jej podstawie robót budowlanych 
mających na celu wzmocnienie nośności podłoża i robót naprawczych zabezpieczających przed 
osiadaniem budynku pompowni przy ul. Bystrzyckiej we Wrocławiu. 

3. Warunki i zasady wstępnych konsultacjach rynkowych 

1. Warunkiem udziału w wstępnych konsultacjach rynkowych jest wykazanie przez zapraszanego, 
iż prowadzi działalność gospodarczą, będącą przedmiotem niniejszego wstępnych konsultacji  
rynkowych oraz posiada niezbędne doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem wstępnych 
konsultacji rynkowych. 

2. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie indywidualnych spotkań w siedzibie 
Zamawiającego. 

3. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w języku polskim. 
4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty. 
5. Za udział w wstępnych konsultacjach rynkowych podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują 

wynagrodzenia ani zwrotu kosztów związanych z udziałem w konsultacjach. 
6. Wstępne konsultacje rynkowe są prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej kon-

kurencji oraz na równi traktujący uczestników konsultacji. Konsultacje będą prowadzone do mo-
mentu, gdy Zamawiający będzie w stanie określić, na podstawie uzyskanych od uczestników 
wstępnych konsultacjach rynkowych informacji w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postę-
powania o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych na każdym 
jego etapie bez podania przyczyn. 

8. Zamawiający, po zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych, zamierza przeprowadzić postę-
powanie o udzielenie zamówienia. Jednocześnie przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynko-
wych nie zobowiązuje Zamawiającego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, którego dotyczyły wstępne konsultacje rynkowych. 

9. W przypadku, gdy informacje przekazywane Zamawiającemu przez uczestników konsultacji mają 
charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot  
udostępniający. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazanych przez uczestników konsul-
tacji informacji a także ich przetwarzania. 

 


