Warszawa, 25 października 2017 r.

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA
DIALOGU TECHNICZNEGO

poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie
i wdrożenie platformy e-learningowej oraz przygotowanie i dostarczenie szkoleń e-learningowych
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I.

ZAMAWIAJACY
1. Dane kontaktowe
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02 - 673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A.
www.nfosigw.gov.pl
NIP: 522-00-18-559
REGON: 142137128
Godziny urzędowania Zamawiającego: 7:30 – 15:30.
OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU:
Elżbieta Adamaszek-Watts
tel.: 22 45-90-615
adres e-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl
2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:
„Dialog techniczny związany z postępowaniem na opracowanie i wdrożenie platformy
e-learningowej oraz przygotowanie i dostarczenie szkoleń e-learningowych”.
3. Wszystkie pytania dotyczące dialogu technicznego należy kierować drogą elektroniczną
do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Uczestnikami dialogu.

II.

PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), dalej zwanej ustawą
Pzp oraz zgodnie z „Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego” opublikowanym na
stronie internetowej Zamawiającego i stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie platformy e-learningowej oraz
przygotowanie i dostarczenie szkoleń e-learningowych, poprzedzający wszczęcie tego
postępowania.
2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie
niezbędnym do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej
zaprojektowania i wdrożenia platformy e-learningowej oraz przygotowania
i dostarczenia szkoleń e-learningowych, jak również zapoznanie się przez
Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, najnowszymi, innowacyjnymi
rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi oraz uzyskanie informacji związanych
z oszacowaniem wartości planowanego zamówienia.
3. Zamawiający posiada projekt opisu przedmiotu zamówienia oraz materiał dydaktyczny,
który będzie w przyszłości podstawą opracowania przez Wykonawcę szkoleń na
platformie e-learningowej. Przedmiot zamówienia będzie utrzymywany na zasobach
infrastrukturalnych Wykonawcy, natomiast Zamawiający udostępni Wykonawcy
kierujący do tych zasobów adres w postaci subdomeny, pod którym zostaną
umieszczone szkolenia.
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4. Projekt opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty został w Załączniku nr 2 do
niniejszej Informacji.
IV.

ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu
prowadzenia dialogu technicznego”.
2. Warunkiem udziału w Dialogu technicznym jest:
a) złożenie w wyznaczonym terminie Wniosku o udział w dialogu wraz z dokumentem
(np. odpis z KRS, CEiDG) poświadczającym należyte umocowanie osoby/osób do
reprezentacji Zgłaszającego; Wniosek należy sporządzić zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do Informacji; Zamawiający dopuszcza możliwość
samodzielnego pobrania z ogólnodostępnych baz danych dokumentu KRS lub
CEiDG Zgłaszającego;
b) wykazanie przez Zgłaszającego, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
złożenia wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, należycie wykonał dwie usługi szkolenia e-learningowego; na
potwierdzenie spełniania tego warunku Zgłaszający przedstawi we Wniosku
odpowiednie informacje, dotyczące należycie wykonanych przez siebie usług.
Zamawiający zastrzega, że na etapie oceny Wniosku może:
- zwrócić się do Zgłaszającego o złożenie wyjaśnień dotyczących treści przedłożonego
Wniosku,
- zażądać przedłożenia dokumentu, w którym odbiorca potwierdza należyte wykonanie
przez Zgłaszającego wskazanej we Wniosku usługi/usług; w przypadku, gdy z przyczyn
o obiektywnym charakterze (wykazanych przez Zgłaszającego), nie jest on w stanie
przedstawić żądanego przez Zamawiającego dokumentu, dopuszcza się złożenie przez
Zgłaszającego oświadczenia o należytym wykonaniu danej usługi.
3. W przypadku, gdy Wniosek składany jest przez pełnomocnika, do Wniosku należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 „Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego”. Do
dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, powinny być dołączone
tłumaczenia na język polski. Jeśli Wykonawca posługuje się językiem obcym, winien jest
zapewnić tłumacza.
5. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie indywidualnych spotkań z Uczestnikami
w siedzibie Zamawiającego. Po spotkaniu, jeżeli strony uzgodnią taką możliwość,
dopuszczalne będzie również przekazanie informacji uzupełniających drogą
elektroniczną. Terminy poszczególnych spotkań zostaną wyznaczone przez
Zamawiającego w drodze indywidualnych uzgodnień. Zamawiający powiadomi
Uczestników dopuszczonych do udziału w dialogu o terminie spotkań, z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem.
6. W przypadku przekazywania Zamawiającemu informacji chronionych przez autorskie
prawa majątkowe muszą być one wyraźnie wskazane.
7. Zamawiający planuje przeprowadzenie co najmniej jednego spotkania z każdym
z Uczestników, podczas którego:
- omówiony zostanie projekt opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2),
- Uczestnik odpowie na pytania Zamawiającego (w szczególności zawarte w Załączniku
nr 2) i zaprezentuje proponowane przez siebie rozwiązania w omawianym zakresie.
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazanych informacji
w całości lub części, w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy, a Uczestnik
uprawnia Zamawiającego do wykorzystania w powyższym celu przekazanych w toku
dialogu technicznego informacji.
9. Przystąpienie podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem
zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych informacji do
przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy.
10. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworu
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 Nr 90 poz. 631 z późń. zm.) podmiot przekazujący dany utwór udziela
Zamawiającemu bezwarunkowej zgody 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. Podmiot przystępujący do dialogu technicznego
zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw
osób trzecich.
11. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 30.11.2017r.
Termin prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku
nieosiągnięcia celów określonych w pkt III.
12. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego
etapie bez podania przyczyn.
V.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu technicznym (Zgłaszający), spełniające
wymagania określone w niniejszej Informacji oraz w „Regulaminie prowadzenia dialogu
technicznego” składają prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o udział w dialogu
technicznym, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do
Informacji.
2. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokument poświadczający należyte umocowanie
osoby/osób do reprezentacji Zgłaszającego (np. odpis z KRS, CEiDG, a w przypadku, gdy
wniosek składany jest przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć również
stosowne pełnomocnictwo). Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego
pobrania z ogólnodostępnych baz danych dokumentu KRS lub CEiDG Zgłaszającego.
3. Wnioski można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl
4. Termin składania wniosków : 7 listopada 2017 r.
Decyduje data wpływu wniosku do Zamawiającego.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmiotów, które
złożą wniosek o udział w Dialogu po wyznaczonym terminie.

VI.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 - „Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego”,
Załącznik nr 2 – Opis zamówienia będącego przedmiotem Dialogu,
Załącznik nr 3 - Wzór Wniosku o udział w dialogu technicznym.
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