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ZATWIERDZAM

OGŁOSZENIE
O DIALOGU TECHNICZNYM
Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64
01 - 452 Warszawa
www.igf.edu.pl

związanym z planowanym przeprowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę logistyczną
ekspedycji IGF PAN na Antarktydę Wschodnią w sezonie 2021/2022
(nr ref. sprawy: DT/01/20).
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Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowią następujące dokumenty:
ZAŁĄCZNIK NR 1:

WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2:

WZÓR ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DIALOGU
TECHNICZNYM

ZAŁĄCZNIK NR 3:

REGULAMIN
TECHNICZNEGO
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Rozdział I
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64
01 – 452 Warszawa
http://www.igf.edu.pl
adres e-mail:
zamowieniapubliczne@igf.edu.pl
NIP: 525-000-85-60
REGON: 000325908
Rozdział II
Podstawa prawna
Dialog techniczny, zwany dalej „Dialogiem”, prowadzony jest na podstawie art. 31a31c ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019
poz. 1843 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp” oraz zgodnie z Regulaminem
przeprowadzenia Dialogu technicznego, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
Ogłoszenia, zwanego dalej „Regulaminem” opublikowanym na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: https://www.igf.edu.pl/zamowienia-publiczne.php
Rozdział III
Przedmiot oraz cel prowadzenia Dialogu technicznego
1. Celem przeprowadzenia Dialogu jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji
do przeprowadzenia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu
zamówienia, SIWZ lub określenia warunków umowy.
2. Przedmiotem Dialogu mogą być w szczególności zagadnienia techniczne, prawne,
wykonawcze, organizacyjne, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją
zamówienia, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
3. Wstępny opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.

1.

2.
3.
4.

Rozdział IV
Zgłoszenie do udziału w Dialogu technicznym
Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu, spełniające wymagania określone
w niniejszym Ogłoszeniu, składają Zgłoszenie do udziału w Dialogu, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamowieniapubliczne@igf.edu.pl
Termin składania zgłoszeń: 6 listopada 2020 r. Decyduje data wpływu Zgłoszenia
do Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może dopuścić do Dialogu podmiot,
który złoży Zgłoszenie do udziału w Dialogu po wyznaczonym terminie, o ile
dopuszczenie tego podmiotu nie wpłynie negatywnie na prowadzenie Dialogu, nie
będzie sprzeciwiało się zasadom przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego
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5.
6.

7.

8.

traktowania Uczestników, a jednocześnie będzie zwiększało możliwość osiągnięcia
celów Dialogu technicznego.
Do Zgłoszenia należy dołączyć dokument poświadczający należyte umocowanie
do reprezentacji podmiotu zgłaszającego.
Dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji podmiotu
zgłaszającego jest dokument rejestrowy, a w przypadku, gdy w imieniu podmiotu
zgłaszającego działa pełnomocnik – dodatkowo Oświadczenie o umocowaniu
zawarte w Zgłoszeniu.
Zgłoszenie, oświadczenia i inne dokumenty, składane przez Uczestnika Dialogu za
pośrednictwem poczty e-mail mają formę oryginału, pod warunkiem przesłania ich
jako fotokopii (skanu) uprzednio podpisanych przez osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu zgłaszającego.
Zgłoszenie musi zostać przygotowane w języku polskim. Do dokumentów
poświadczających należyte umocowanie do reprezentacji podmiotu zgłaszającego,
sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

1.
2.

3.
4.

Rozdział V
Zasady prowadzenia Dialogu technicznego
Warunkiem udziału w Dialogu jest przesłanie, na adres e-mail Zamawiającego,
prawidłowo sporządzonego Zgłoszenia (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia), w
terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadomienia wybrane przez podmioty,
mogące być zainteresowanymi zgłoszeniem do udziału w Dialogu, o fakcie
prowadzenia niniejszego Dialogu. Powiadomienie może zostać wysłane dopiero
po publikacji niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu na stronie internetowej
Zamawiającego.
Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 4 grudnia
2020r.
Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie.

Komisja:
przewodniczący komisji

-

Marek Lewandowski

sekretarz

-

Dominika Woch

członek komisji

-

Aleksandra Liszka-Gronek

członek komisji

-

Monika Kusiak

członek komisji

-

Adam Nawrot

członek komisji

-

Marcin Ruszczak

członek komisji

-

Włodzimierz Sielski
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