
 

 
Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób 

Dotkniętych Chorobą Parkinsona 

Reguły dnia 15 lipca 2020 

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO 

poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i wdrożenie 

zestawów do teleopieki (system wspomagający usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych) na terenie Gminy 

Michałowice” dla 40 mieszkańców w ramach projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu 

wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 

1. Zamawiający: 

Gmina Michałowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 

Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły 

2. Podstawa prawna: 

Dialog techniczny został przeprowadzony na podstawie art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych 

3. Zakończenie dialogu technicznego: 

Zgodnie z § 8 Regulaminu prowadzenia Dialogu Technicznego, Zamawiający informuje, że w dniu 10 lipca 2020 r. 

został zakończony Dialog Techniczny. 

4. Cel dialogu technicznego: 

Celem Dialogu Technicznego było zapoznania się z najlepszymi, najkorzystniejszymi i najnowszymi 

rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi, uzyskanie informacji związanych z realizacją 

Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego, oszacowanie wartości planowanego zamówienia oraz 

opracowanie dokumentacji planowanego zapytania ofertowego. 

5. Informacja o uczestnikach Dialogu Technicznego 

W ramach przeprowadzonej procedury w odpowiedzi na ogłoszenia o dialogu technicznym w wyznaczonym 

terminie zgłosiło się 3 Uczestników. Wszystkie zgłoszenia spełniały wymagania Zamawiającego, w związku z tym 

z przedstawicielami poniższych firm zostały przeprowadzone spotkania w siedzibie Zamawiającego. 

1. Comarch Healthcare Spółka Akcyjna, 31-864 Kraków ul. Aleja Jana Pawła II 39A; 

2. MDT Medical Sp. z o.o., 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71, lok.1.43; 

3. Sidly Sp. z o.o. 00-020 Warszawa ul. Chmielna 2/31. 

6. Podsumowanie: 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w spotkaniach oraz prezentację produktów. Podczas Dialogu 

Zamawiający skonfrontował swoją wiedzę na temat rozwiązań technicznych oraz swoje potrzeby 

z możliwościami ich realizacji. Przeprowadziny Dialog Techniczny posłużył zebraniu niezbędnych informacji do 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

określenia warunków umowy.  

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której zostanie opublikowane zapytanie ofertowe. 
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