
 

 
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 

 

GOPS.SAiK.260.114.2020 
 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 
poprzedzające postępowanie 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” 
 
Zamawiający: 
Gmina Michałowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 
REGON: 013269290 | IDENTYFIKATOR GMINY: 1421042 | NIP: 534-24-80-595 
DANE KONTAKTOWE PROWADZĄCEGO DIALOG: 
Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły 
https://gops.michalowice.pl/start 
email: sekretariat@gops.michalowice.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek 8-18 | wtorek - czwartek 8-16| piątek 8-14 
 
Osoba wyznaczona do kontaktu: 
Dominika Kaczmarczyk 
tel. 22 350 91 20 wew. 133 
email: d.kaczmarczyk@gops.michalowice.pl 
 
Uwaga:  
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog Techniczny na zakup 
i wdrożenie zestawów do teleopieki (system wspomagający usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych) na 
terenie Gminy Michałowice”. 
 
I. PODSTAWA PRAWNA: 
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania Dialogu Technicznego”, opublikowanym na stronie 
internetowej Zamawiającego i stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.  
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 
 
1. Zamawiający ogłasza Dialog Techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem jest 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 ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 
Projekt opisu przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 
 
2. Celem Dialogu Technicznego jest uzyskanie informacji dotyczących:  

1) zagadnień technicznych, technologicznych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, 
ekonomicznych oraz logistycznych, związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego;  

2) oszacowania wartości planowanego zamówienia;  
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3) najnowszych, najkorzystniejszych, najlepszych rozwiązań technicznych, technologicznych, 
organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie będącej przedmiotem 
planowanego zamówienia;  

4) do opracowania dokumentacji planowanego zapytania ofertowego. 
3. W toku Dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu 
do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji 
dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 
 
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym 
ogłoszeniu, składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (załącznik nr 1). 
2. Zgłoszenia można składać:  

1) osobiście, w siedzibie Zamawiającego; 
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@gops.michalowice.pl 
3) drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Aleja 

Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły.  
3. Termin składania zgłoszeń: 23.06.2020 r. (wtorek). Decyduje data wpływu Zgłoszenia do Zamawiającego.  
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą 
zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.  
 
IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 
 
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie 
internetowej Zamawiającego i stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji 
zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu; 

3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które posiadają minimum dwuletnie 
doświadczenie w zakresie ściśle powiązanym z przedmiotem zamówienia. Zaproszenie zostanie przesłane na 
adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym. 

4. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych 
niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski. 

5. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 „Regulaminu przeprowadzania Dialogu Technicznego”. 
6. Dialog Techniczny prowadzony będzie w formie wymiany korespondencji drogą elektroniczną i/lub spotkań 

indywidualnych w siedzibie Zamawiającego. 
7. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 10.07.2020 r. 
8. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dna 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem 
o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843) 

 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym 
Załącznik nr 2 – Regulamin przeprowadzania Dialogu Technicznego 
Załącznik nr 3 – projekt opisu przedmiotu zamówienia 
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