FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Projekt „Polski Samochód Elektryczny”
*Skan wypełnionego formularza należy przesład na adres ElectroMobility Poland, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
do dnia 20.12.2017 r.

Informacje na temat postępowania:


Postępowanie jest prowadzone przez ElectroMobility Poland SA z siedzibą w Warszawie
przy ul. Mysiej 2, KRS 0000651242. Niniejszy formularz zgłoszeniowy i informacje zawarte na stronie
http://emobilitypoland.pl/pl/konkurs-na-prototyp.html dotyczą weryfikacji możliwości uzyskania
szczegółowych informacji na temat postępowania określającego warunki prowadzenia negocjacji
w celu zawarcia umowy. Postępowanie stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji, przy czym
negocjacje te będą prowadzone z wybranymi podmiotami, dającymi rękojmię należytego wykonania
umowy stanowiącej przedmiot negocjacji.



ElectroMobility Poland SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 wyjaśnia, że informacje dotyczące
szczegółowego opisu sposobu realizacji postępowania, w szczególności założenia i cele do Projektu
„Polski Samochód Elektryczny” oraz wszelkie dane techniczne i technologiczne stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie.



ElectroMobility Poland SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 informuje, że będzie przetwarzała
dane osobowe objęte niniejszym formularzem zgłoszeniowym w celu zweryfikowania możliwości
uzyskania szczegółowych informacji na temat postępowania w ramach Projektu „Polski Samochód
Elektryczny”. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo ich usunięcia
w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ww. celu. Odbiorcą danych będą
eksperci techniczni, analitycy biznesowi oraz analitycy i eksperci rynku motoryzacyjnego,
współpracujący z EMP przy Projekcie „Polski Samochód Elektryczny”.



ElectroMobility Poland SA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru podmiotów zaproszonych
do dalszego etapu negocjacji, a nadto zastrzega sobie prawo do przerwania negocjacji lub zakooczenia
niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wyłonienia podmiotów do
dalszych negocjacji.



ElectroMobility Poland SA zastrzega sobie prawo do pozostawienia nadesłanych formularzy
zgłoszeniowych do czasu zakooczenia Projektu „Polski Samochód Elektryczny”. Po tym czasie ww.
formularze zostaną usunięte.



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym i informacje zawarte na stronie
http://emobilitypoland.pl/pl/konkurs-na-prototyp.html nie stanowią oferty ani przyrzeczenia
publicznego w rozumieniu przepisów prawa. Wykluczone jest zawarcie umowy poprzez złożenie oferty
i jej przyjęcie, przetarg lub aukcję. Warunki ewentualnych umów z uczestnikami, w tym
w szczególności wszystkie istotne postanowienia, takie jak przedmiot wzajemnych świadczeo, termin
wykonania, wysokośd wynagrodzenia zostaną określone przez strony w toku negocjacji, prowadzonych
indywidualnie i bezpośrednio z poszczególnymi uczestnikami. Zawarcie umowy nastąpi na piśmie
w obecności obu jej stron, z wyłączeniem wszelkich form zawierania umowy w drodze elektronicznej
lub za pomocą środków komunikowania się na odległośd.

Oświadczenie Uczestnika umocowanego do przesłania formularza zgłoszeniowego:
Zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi Projektu „Polski Samochód Elektryczny”
 tak

 nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych objętych niniejszym formularzem zgłoszeniowym oraz
posiadam zgodę osób, których dane udostępniam EMP, w celu zweryfikowania możliwości uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących postępowania w ramach Projektu „Polski Samochód Elektryczny”.
 tak

 nie

Przyjmuję do wiadomości, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu w treśd swoich danych
osobowych, prawo do ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną
sytuację, a także prawo żądania ich usunięcia w każdym czasie.
 tak

 nie

Dane podmiotu prowadzącego działalnośd gospodarczą (przedsiębiorcy) zainteresowanego uzyskaniem
szczegółowych informacji na temat postępowania w ramach Projektu „Polski Samochód Elektryczny”

……………………………………………..
(firma/nazwa)

……………………………………………..
(NIP)

…………………………………..
(KRS)

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
(imię i nazwisko osoby kontaktowej/dane kontaktowe; w przypadku konsorcjum ww. dane podmiotów wchodzących w skład konsorcjum)

……………………………………………………….
(numer telefonu)

………………………………………………………..
(adres e-mail)

Przewidywany skład Zespołu:
1) ……………………………………..
2) ……………………………………..
3) ……………………………………….
Opis dotychczasowych osiągnięd zawodowych członków Zespołu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………….
data, miejsce, czytelny podpis Uczestnika

