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Służba Ochrony Państwa  

ul. Podchorążych 38 

00 - 463 Warszawa 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM   

Nawiązując do ogłoszenia o dialogu technicznym mającym celu uzyskanie 

informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na 

opracowaniu aplikacji teleinformatycznej służącej do ustalenia w czasie rzeczywistym 

zgodności cech obrazu rejestrowanego przez kamerę, w ramach tegorocznej edycji 

GovTech Polska, zgłaszam chęć udziału: 

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

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

(nazwa Wykonawcy, adres, telefon, faks, e-mail) 

W dialogu technicznym z naszej strony będą uczestniczyć niżej wymienione osoby: 

1. …………………………………..…………..  
 (imię i nazwisko) (nr PESEL) 

 

2. …………………………………..…………..  
 (imię i nazwisko) (nr PESEL) 

3. …………………………………..…………..  
 (imię i nazwisko) (nr PESEL) 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o dialogu technicznym, Regulaminem 

przeprowadzenia dialogu technicznego oraz formularzem wniosku o dopuszczenie do dialogu 

technicznego celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego 

polegającego na opracowaniu aplikacji teleinformatycznej służącej do ustalenia w czasie 

rzeczywistym zgodności cech obrazu rejestrowanego przez kamerę i nie wnoszę do nich 

żadnych zastrzeżeń. 
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2. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Klauzulą informacyjną z art. 13 RODO1 oraz 

wypełniłam(em) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

udziału w dialogu technicznym oraz ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w postępowaniu po przeprowadzonym dialogu technicznym. 

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

3. Zobowiązuję się do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się 

w moim posiadaniu lub z którymi zapoznam się w trakcie dialogu technicznego i po jego 

zakończeniu, zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 742 ze zm.). 

Skan niniejszego wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym należy 

przesłać na adres e-mail: wzp.przetargi@sop.gov.pl najpóźniej 2 dni przed dniem 

wskazanym w Ogłoszeniu o dialogu technicznym. 

Oryginał niniejszego wniosku należy przekazać przedstawicielowi Służby Ochrony 

Państwa w dniu dialogu. 

 

………………… dnia…………. 2019 roku. 

…………………………………………… 

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)  

                                                 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 


