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Załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania  

dialogu technicznego 

 

 

Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym 

 

Działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………, składam 

niniejszym Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym organizowanym przez Ministerstwo Środowiska, 

którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wytworzenie, wdrożenie modułu Ewidencji 

i Sprawozdawczości Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz 

integracja z funkcjonującym pod adresem: http://bdo.mos.gov.pl modułem Rejestr Podmiotów wraz 

z utrzymaniem zintegrowanego systemu, zwanego dalej BDO. Funkcjonowanie BDO określa ustawa 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). 

I. Nazwa i adres firmy 

 

 

II. Dane do kontaktu (w zakresie otrzymywania korespondencji oraz dane osób 

upoważnionych do kontaktu w przedmiotowym dialogu technicznym) 

Lp.  Imię i nazwisko Nr telefonu  Adres e-mail 

    

    

 

  

III. Oświadczenia 

W związku ze Zgłoszeniem udziału w dialogu technicznym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z regulaminem prowadzenia dialogu technicznego dla postępowania 

oznaczonego znakiem „Dialog techniczny – projekt BDO”. 

2. Oświadczam, że wyrażam bezwarunkową zgodę na wykorzystanie informacji i dokumentów 

przekazywanych na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu 

przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy. 

3. W przypadku przekazania MŚ w toku dialogu technicznego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.), 

udzielam MŚ nieograniczonej czasowo niewyłącznej licencji na wykorzystanie tego utworu 

w całości, bądź w części, na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu 

przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy oraz 

zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie 

z opracowań utworu, a także na udostępnienie utworu innym podmiotom, zwielokrotnianie, 

publikowanie, odtwarzanie i modyfikowanie. Jednocześnie zapewniam, że wykorzystanie 
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utworów przez MŚ nie będzie naruszało praw osób trzecich. 

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej (e-mail). 

……………….……………………….. 

 

……………………………………….. 

Miejscowość, data  
(Podpis osoby/osób reprezentujących) 

 

 

 

Załączniki do zgłoszenia: 

1. Załącznik nr 1 – Wykaz zrealizowanych projektów, zgodnych z wymaganiami określonymi 

w § 4 pkt 2 lit. a Regulaminu (jeśli dotyczy). 

2. Załącznik nr 2 – Uwagi, sugestie i rekomendacje odnoszące się do podstawowych informacji 

dotyczących planowanego postępowania w kontekście obszaru technologicznego i/lub obszaru 

merytorycznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 pkt 2 lit. b Regulaminu (jeśli 

dotyczy). 

3. Załącznik nr 3 – Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej. 

4. Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo – oryginał (jeśli dotyczy). 


