Warszawa, dnia. (2.08. 2011 r.
INSPEKTORAT UZBROJENIA

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

W Zaproszeniu do udziału w dialogu technicznym, którego przedmiotem jest „Zakup
i zabudowa wzmocnionych silników do śmigłowców Mi-24 oraz Mi- 17” ulega wykreśleniu
ppkt 4 w pkt. 1. „Wzoru oświadczenia” stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
zaproszenia.
Powyższa zmiana stanowi korektę pomyłki edycyjnej.
Z uwagi na powyższe w miejsce Załącznika nr 3 wprowadza się Załącznik nr 3A.

Niniejsza zmiana wraz z Załącznikiem nr 3A stanowi integralną część Zaproszenia
do udziału w dialogu technicznym.
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I

Załącznik nr 3A

1WZÓR OŚWIADCZENIA!
W związku ze zgłoszeniem do udziału w dialogu technicznym dotyczącym zadania
„Zakup i zabudowa wzmocnionych silników do śmigłowców Mi-24 oraz Mi-1 7”
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w dialogu technicznym określone
w ..Zaproszeniu do udziału w dialogu technicznym” w stosunku do śmigłowców:
(wymienić typy śmigłowców).

Oświadczamy, że:
1) Spełniamy warunek zawarty w części III pkt 2 lit. a „Zaproszenia

.

.

.„

poprzez:

uczestniczący przedstawia informację o formie i sposobie spełnienia warunku).
2) Spełniamy warunek zawarty w części III pkt 2 lit. b „Zaproszenia
poprzez:
(podmiot

.. .„

o formie i sposobie spełnienia warunku).
3) Spełniamy warunek zawarty w części III pkt 2 lit. c „Zaproszenia
poprzez:
(podmiot uczestniczący przedstawia informację

...„

(podmiot uczestniczący przedstawia informację o formie i sposobie spełnienia warunku).

Uwaga: w przypadku składania zgłoszenia wspólnego przez grupę podmiotów w powyższych
informacjach należy podać, który podmiot z grupy podmiotów spełnia dany warunek.

2.

Ponadto oświadczamy, że:
1) Posiadamy uprawnienia do przekazywania informacji objętych dialogiem
technicznym, w tym w sposób zgodny z normami ustalonymi w ustawie z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117
z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do uczestniczenia w dialogu
technicznym.
3) Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami udziału w dialogu technicznym
i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
4) Znane nam są przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące obrotu
sprzętem objętym zadaniem, którego dotyczy dialog techniczny.
5) W przypadku wspólnego udziału w dialogu technicznym zobowiązujemy się do
solidarnej odpowiedzialności za informacje udzielane w ramach dialogu
technicznego.

(miejscowość. dato,)

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu
uczestniczącego/grupy podmiotów)

