Nr sprawy: 5/332/DW/2015

Załącznik Nr 10 do SIWZ
WNIOSKODAWCA:
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, telefon, ew. adres e-mail)

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
z/s w Żarkach
ul. Myszkowska 59
42-310 Żarki
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE PROTOKOŁU LUB ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU
Na podstawie art. 8 ust. 1 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2013,
poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2010 r., Nr 223, poz. 1458), zwracamy się
z prośbą o udostępnienie do wglądu naszemu pracownikowi:
Panu/Pani: ……………………………………………………………………..
Legitymującemu/legitymującej*) się dokumentem tożsamości: ………………….……… Seria: ………………………………… Nr.: …………………………………….
protokołu wraz z załącznikami z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ofert złożonych w postępowaniu
na: ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie, na podstawie art. 5 ust. 2 powołanego wyżej Rozporządzenia, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji
w następujący sposób:
- udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w Zarządzie, w uzgodnionym terminie,
- inny sposób: ………………………………………..…………………………………*)

……………………………………………………

…………………….…………………………………

Miejscowość i data

podpis Wnioskodawcy

W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)
Udostępniający zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy w związku
z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT o numerze NIP …………………………………………………………
i upoważniamy udostępniającego do wystawienia faktury VAT za wykonane kserokopie bez naszego podpisu.
…………………………………………

podpis Wnioskodawcy

Oświadczam, że wszystkie żądane dokumenty zostały udostępnione.
……………………………………………………

miejscowość i data
* niepotrzebne skreślić

……..………………………………………

podpis Wnioskodawcy

