
Załącznik nr 3 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konsultacjach rynkowych 

 

 

Działając w imieniu […………………………………………………………………………………………], 

w odpowiedzi na Ogłoszenie o konsultacjach rynkowych nr [1/2018] z dnia [8 stycznia 2018 

r.], oznaczenie sprawy KR/1/2018 składam niniejszym zgłoszenie udziału w konsultacjach 

rynkowych organizowanych przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.  

 

Zgłaszający:  

Nazwa 

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

Adres 

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

NIP 

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

REGON 

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

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

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:  

Imię i nazwisko  

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

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

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

 

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

1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego 

przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie;  

2) wszystkie informacje i dokumenty przekazywane Katowickiemu Towarzystwu 

Budownictwa Społecznego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Katowicach będą zgodne z prawdą; 

3) będę prowadzić konsultacje rynkowe w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów 

Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach; 

4) nie będę kierować do Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jakichkolwiek roszczeń 

związanych z konsultacjami rynkowymi, w szczególności roszczenia o zapłatę 

wynagrodzenia, zwrot kosztów lub wydatków, bądź innych dalej idących roszczeń; 

5) zapoznałem/am się z w/w Ogłoszeniem i Regulaminem przeprowadzania konsultacji 

rynkowych i w całości akceptuję postanowienia tych dokumentów, a ponadto nie 

zgłaszam do nich żadnych zastrzeżeń;  

6) posiadam potencjał, który został wskazany w w/w Ogłoszeniu oraz jestem w stanie 

wykazać jego posiadanie*/ nie posiadam potencjału, który został wskazany w w/w 

Ogłoszeniu*;  



7) wyrażam zgodę na wykorzystanie informacji i dokumentów (w tym utworów) 

uzyskanych przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, w tym w szczególności na 

potrzeby przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu, który zrealizuje 

Inwestycję. W razie przekazania Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa 

Społecznego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w 

toku konsultacji rynkowych utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, 

wyrażam zgodę na wykorzystanie utworu w całości lub w części przez w/w spółkę na 

wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności wymienionych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwłaszcza 

na potrzeby przygotowania dokumentacji do wyboru podmiotu realizującego 

Inwestycję, a także zezwalam Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego 

spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań utworu lub jego części oraz przenoszę na w/w spółkę prawo 

do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. Ponadto zapewniam, że 

wykorzystanie całości lub części utworu przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach nie 

będzie naruszało praw osób trzecich. 

8) wyrażam zgodę na udostępnienie osobom trzecim informacji i danych przekazanych 

Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, z tym że zgoda nie dotyczy informacji 

podlegających ustawowej ochronie; 

9) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 

danych osobowych - Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Krasińskiego 14, 40-

019 Katowice w celu przeprowadzenia konsultacji rynkowych (zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 

r. poz. 922), a ponadto przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu 

do moich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania. Ponadto przyjmuję 

do wiadomości, iż podanie moich danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

W imieniu Zgłaszającego: 

 

 

 

………………………………..    ……………………………. 

Dzień, miejscowość         Pieczęć, podpis 

* - niepotrzebne skreślić.  

 


