OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

I.

ZAMAWIAJĄCY
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
NIP: 525-00-12-372
REGON: 000017319
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 16:00.

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
tel: 22 599 8048; faks: 22 596 5905
e-mail: sekretariatDZZK@bgk.pl
Osoba wyznaczona do kontaktu: Michał Piasecki, ekspert,
e-mail: michal.piasecki@bgk.pl , faks : + 48 22 596 59 05
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:
„Dialog techniczny ”.

III. 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 2017 r. poz. 1579, ze zm.) oraz zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, w tym z zasadami szczegółowymi,
określonymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
IV. PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny, związany z planowanym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:
Wybór Wykonawcy (zwanego „Pośrednikiem Finansowym” lub „PF”), który
świadczyć będzie zlecone przez Zamawiającego („Menadżera”) zadanie wdrożenia
Instrumentu Finansowego, polegające w szczególności na udzielaniu Jednostkowych
Pożyczek w ramach utworzonego przez PF Instrumentu Finansowego „Pożyczka na
efektywność energetyczną”, do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze
środków Funduszu Funduszy Województwa Lubuskiego, a Wykonawca Wkład
Pośrednika Finansowego
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2. Celem niniejszego dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji, które
mają służyć Zamawiającemu w szczególności do: przygotowania opisu przedmiotu
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz
oszacowania wartości zamówienia w planowanym postępowaniu.
3. Dalsze informacje, dotyczące przedmiotu dialogu technicznego, znajdują się w
załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO.
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami określonymi
w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, wraz z dokumentem
poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie
określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny,
z zastrzeżeniem pkt 4. Do dokumentów sporządzonych w innym języku należy dołączyć
tłumaczenie na język polski.
4. Zamawiający nie ujawni w toku dialogu technicznego ani po jego zakończeniu
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumienie art. 11 ust 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U.
z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) dalej „uznk”, jeżeli uczestnik dialogu, nie
później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu zastrzegł, że
przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
udostępniane innym podmiotom.
5. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie wymiany korespondencji
elektronicznej, z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego
traktowania uczestników i oferowanych przez nich rozwiązań.
6. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidziany jest na 22.02.2018 r.
7. Zamawiający może zdecydować o przedłużeniu lub skróceniu czasu prowadzenia
dialogu technicznego w stosunku do terminu określonego w pkt 6, przy czym nie jest
zobowiązany do podawania uzasadnienia swojej decyzji.
8. O zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje,
zamieszczając stosowne ogłoszenie na swojej stronie internetowej
9. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia dialogu z wybranym
uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do
osiągnięcia celu dialogu.

VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania
określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w załączniku nr 1 do Ogłoszenia, składają
prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym, wraz
z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
3. Zgłoszenia można składać:
a) osobiście, w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Aleje
Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „dla DZZK”;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: michal.piasecki@bgk.pl,
równocześnie wysyłając oryginał zgłoszenia pocztą na adres: Bank Gospodarstwa
Krajowego (Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami), Aleje
Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.
4. Termin składania zgłoszeń upływa 14.02.2018 r. o godz. 11:00 Decyduje data i
godzina wpływu zgłoszenia do Zamawiającego tj. data i godzina potwierdzona przez
pracownika Kancelarii Ogólnej Zamawiającego lub data i godzina wpływu wiadomości
e-mail ma adres wskazany w pkt 3 lit. a).
5. Zamawiający nie ma obowiązku dopuszczenia do dialogu technicznego podmiotów,
które złożyły zgłoszenia po wyznaczonym terminie.

