OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
I. INFORMACJE O ZAPRASZAJĄCYM
1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
2. Siedziba: Al. Grunwaldzka472 D Gdańsk
3. NIP: 583-000-20-02
4. REGON: 190044530
5. Adres korespondencyjny: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
6. Adres elektroniczny: sekretariat@arp.gda.pl
7. Strona internetowa: www.arp.gda.pl
8. Fax: 0-58 32 33 200
9. Godziny pracy Zapraszającego: 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek)
II. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny, zwany dalej „dialogiem", prowadzony na podstawie art. 31 a - 31 c ustawy z dnia 29.01.2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą".
III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO
W związku z przygotowaniami do zakupu usługi stworzenia specyfikacji systemu IT oraz koordynowanie prac
nad realizacją projektu, zapraszamy do udziału w dialogu technicznym.
Celem dialogu technicznego jest:
1.
2.

3.
4.
5.

Przygotowanie do postępowania o udzielenie zamówienia oraz celowego, racjonalnego i oszczędnego
wydatkowania środków publicznych;
Pozyskanie przez Zapraszającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy
przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określeniu warunków umowy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym;
Skonfrontowanie potrzeb Zapraszającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym
zmianom rynek usługodawców;
Konsultacje z profesjonalistami świadczącymi usługi w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia;
Zapoznanie się przez Zapraszającego z dostępnymi na rynku produktami w zakresie oprogramowania
GIS.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
1. Zasady prowadzenia dialogu technicznego określa Regulamin prowadzenia dialogu, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Zapraszający nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników związanych z udziałem
w dialogu.
V. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU
Warunkiem dopuszczenia do udziału w dialogu technicznym jest złożenie w formie pisemnej następujących
dokumentów:
1) Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym podpisanego przez osoby do tego umocowane, wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2) Jeśli zgłoszenie do udziału podpisała osoba, której upoważnienie do reprezentacji nie wynika
bezpośrednio z właściwego rejestru, do zgłoszenia należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub
jego notarialnie potwierdzoną kopię.
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Warunkiem zakwalifikowania do dialogu technicznego jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia do udziału w
dialogu technicznym, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z UCZESTNIKAMI DIALOGU TECHNICZNEGO.
Uprawnioną do porozumiewania się z uczestnikami dialogu technicznego w sprawach dotyczących strony
formalnej i przedmiotu dialogu technicznego jest:
•
•
•

Monika Wójcik
Tel. +48 500 351 535
E-mail: monika.wojcik@investinpomerania.pl

W dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DIALOGU TECHNICZNEGO
Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. V należy przesyłać
na adres mailowy: monika.wojcik@investinpomerania.pl, w terminie do dnia 2 grudnia 2020 roku do godz.
9:00.

Do ogłoszenia załączono:
Załącznik nr 1 - Regulamin prowadzenia dialogu poprzedzającego wszczęcie postępowania na zakup usługi
zaprojektowania, budowy i wdrożenia personalizowanego Systemu Informacji Przestrzennej do gromadzenia
danych o województwie pomorskim i jego ofercie inwestycyjnej oraz dokonywania analiz przestrzennych,
generowania materiałów marketingowych, a także publikowania wybranych danych na stronie internetowej
Zamawiającego wraz z usługą zgromadzenia i migracji tych danych do nowoutworzonego systemu.
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszenia
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