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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH 

RYNKOWYCH - ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH 

RYNKOWYCH 

 

Zamawiający: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka  

 

Dane podmiotu ubiegającego się o udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych (dalej 

Konsultacje) (dalej Uczestnik): 

Nazwa (firma):  

NIP/REGON/KRS  

Adres:   

Telefon:  

E-mail:  

Osoba do kontaktu:  

Telefon, e-mail osoby do 

kontaktu: 

 

Przedstawiciel zgłaszającego 

uprawniony do kontaktów z 

Zamawiającym: 

Imię i nazwisko  

telefon  

e-mail  

 

W odpowiedzi na Ogłoszenie o Konsultacjach poprzedzających postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin 

w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki”,: 

1. Wnioskuję o dopuszczenie mnie do udziału w Konsultacjach prowadzonych przez 

Zamawiającego. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konsultacji stanowiącym Załącznik nr 1 

do Ogłoszenia o Konsultacjach poprzedzających procedurę udzielenia zamówienia 

publicznego i akceptuję jego postanowienia. 

3. Udzielam ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej niewyłącznej, 

nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji, na czas nieokreślony do 

przekazywanych w toku Konsultacji utworów stanowiących przedmiot praw autorskich 

na potrzeby przygotowania przedsięwzięcia polegającego na powierzeniu wykonania 

zadania pn.: ,,Modernizacja i rozbudowa Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni 

odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki” na następujących 

polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wszelkimi znanymi technikami - 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
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reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, analogowymi i 

optycznymi, w tym także: 

- wielokrotnego wprowadzania utworu do pamięci komputera,  

- wielokrotnego wprowadzania utworu do sieci multimedialnych, 

- wielokrotnego publicznego wykonania utworu albo publicznego odtworzenia, 

- eksploatacji audiowizualnej utworu,  

- eksploatacji utworu w internecie, na stronach www, w zakresie przewidzianym 

niniejszymi Konsultacjami.  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Zezwalam ponadto na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów w powyższym zakresie, jak 

również zapewniam, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało 

praw osób trzecich. 

4. ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. posiada również prawo do wykorzystania przekazanych mu 

w ramach Konsultacji informacji. 

5. Oświadczam, że w imieniu ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. wypełniłem obowiązek 

informacyjny (w brzmieniu określonym w pkt IX Ogłoszenia o Konsultacjach) wobec 

osób fizycznych, które zostały przeze mnie skierowane do wzięcia udziału w 

Konsultacjach. 

6. Oświadczam, że wypełniłem swój obowiązek wynikający w art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub 

pozyskam w celu uczestnictwa w Konsultacjach oraz w celu uczestnictwa 

w prowadzonym w przyszłości postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. Oświadczam, że spełniam następujące warunki udziału w Konsultacjach:  

a) posiadam wiedzę i doświadczenie w zaprojektowaniu i wybudowaniu wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej jednej 

sortowni odpadów do przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki o nominalnej mocy 

przerobowej ponad 20.000,00 Mg/rok, potwierdzone stosownymi referencjami lub 

innymi dokumentami; 

i/lub 

b) posiadam wiedzę i doświadczenie w zaprojektowaniu i przebudowaniu wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej jednej 

sortowni odpadów do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o nominalnej 

mocy przerobowej min. 70.000,00 Mg/rok, potwierdzone stosownymi referencjami lub 

innymi dokumentami. 
8. Do Zgłoszenia o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach załączam następujące 

dokumenty (określone w Ogłoszeniu o Konsultacjach): 

1) …………………………. 

2) ......................................... 
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3) …………………………. 

4) …………………………. 

 

 

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

 

Miejscowość / Data 
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela) 


