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Gdynio, 17.02.2016r.

oGŁoszENlE o DlALoGU TEcHN!czNYM
Prowodzonym w formie konsuliocji
w temocie zinlegrowonego systemu informotycznego dlo MSP|R

l. zAPRAszAJĄcY

Morsko SłuŻbo Poszukiwonio i Rotownictwo, ul. Hryniewickiego 10, Gdynio
340, NlP: 58ó-20-7 6-21 ó

81

ll. DANE KoNTAKToWE zAPRAszAJĄcEGo
Godziny urzędowonio: poniedziołek - piqtek od 8:00 do l5:00

l.

2. Adres strony internetowei \N\/'/\N .srsr "Qav "p1
3. osoby upowoznione do kontoktów:
Beoto Woszczyno -

4.
5.

(58) óó0

-7ó-

Miler

- w sprowoch merytorycznych i procedurolnych

54

Sposob porozumiewonio się Zoproszojqcego z Uczestnikomi:
fox nr: (58) óó0 -76- 5|
e-moil: beoto .miler@sor.gov.pl

Prosimy korespondencję kierowonq do Zoproszojqcego
,,Diolog lechniczny' zintegrowony system informolyczny"

III.

opotzyć

dopiskiem:

PODSTAWA PRAWNA

Diolog techniczny prowodzony jest w formie konsultocji, no Podstowie
niniejszego ogłoszenio oroz Zgodnie z art. 3l o - 3l c ustowY z dnio 2? stYcznia
2OO4 r' Prowo zomówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907, ze zm.) i
przepisomi unijnymi odpowiednio.

lV. PRzEDMloT ZAMóWIENIA oRAz cEt PRoWADZENIA DlAtoGU
Niniejsze konsultocje prowodzone w formie diologu technicznego zwiqzone
sq z plonowoniem wyposożenio MSP|R W nowy zintegrowony system
informotyczny. Ewentuolny zokup systemu będzie prowodzony no podstowie
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przepisow regulujqcych procedurę postępowonio o udzielenie zomówienio
publicznego. Uzyskone informocje będq pomocne w pzygotowoniu tegoż
postępowonio.

Z. Celem diologu technicznego jest dorodztwo oraz pozYskonie informocji w
zokresie zorówno możliwościfunkcjonolnych zintegrowonego systemu
informotycznego, jok i informocji nt worunków reolizocji rzeczonego zomówienio.

3'

Udzioł w diologu technicznym nie jest worunkiem ubiegonio się w pzyszłości
o zomówienie publiczne.

4. Przedmiotem zointeresowonio Zoproszojqcego jest zokup w prryszłości
zinlegrowo ne go systemu informotyczne go przeznaczonego do:

o) ossł.uoI FlNANsoWo - KslĘcowr: (FK)
b) oasł.ucl ZAPEWN|AJĄCEJ RoZLlCZENlE KOSZTOW WEDŁUG
,

MlEJsC lCH POWSTAWAN|A,

c)

ossł.uct Knsy,
d) oasł.ucl FRrruęowRNtR,

e)
f)

Ossł-uot ZAPEWNIAJĄCEJ KONTROLĘ WYDATKOW l ZAANGłŻowłNtłW RAMACH PLANU
FINANSOWEGO JEDNOSTKI
ossł.uct Kłsy Znpovocowo - PoŻyczrowEJ WRAZ Z FK POZA KslĘGAM| JEDNosTKl,

s) onsrucl MłcłzyNu.
h) ogsrucl Śnoprcw TęwnrycH
i)
Ossruor KADR,
Ogsł.uol Prnc,
i)
k) ossł.uct poŻyczrr ZłrtłpowrcoFUNDUszu ŚwtłnczrN Soc..lłLNYCH

.

V. TERM!N

l. Termin zakończenio diologu technicznego pzewidywony jest no koniec 2016r.
Zo proszojq cy zasIrzego m ozliwośćprowo dzenio diol ogu eto po mi.
2. Zoproszojqcy zastzego sobie prowo do zokończenio diologu technicznego
no kozdym jego etopie, w przypodku gdy Zoproszojqcy oceni iz uzyskoł
informocje potzebne do wszczęcio postępowonio o udzielenie zomówienio
publicznego, lub gdy wystqpi zmiono okoliczności skutkujqco brokiem
zosodności prowodzenio dolszej procedury diologu.

Vl. zGŁoszENlE Do uDzlAŁU W DlAtoGU TECHNlczNYM
l. o udzioł w diologu mogq biegoć się Uczestnicy, których dotychczosowy profil
dziołolnościoroz doświodczenie wskozujq posiodonie wiedzy nt twozenio,
modyfikocji zintegrowonych systemów informotycznych.

Lti

Łi\lrą

2. Podmioty zointeresowone udziołem W diologu technicznym, spełniojqce
wymogonio określonew niniejszym ogłoszeniu, proszone Sq o pzesłonie
Zgłoszenio. Pomocnym moze być zołqcznik do niniejszego ogłoszenio'

3. Zgłoszenio możno skłodoć:

o)
b)

osobiście, w siedzibie Zomowiojqcego;
foksem no nr ó60 - 7ó - 51 lub zo pośrednictwem poczty elektronicznej no
odres: ?-ęrŁ#".miler@sor. gov.pl

4.

Zgłozenio możno pzesyłoc pzezcoĘ czos trwonio konsultocji.

5.

Zomowiojqcy zostrzego możliwośćdopuszczenio do diologu jedynie
podmiotów, które posiodojq doświodczenie W bronzy zintegrowonego
oprogro mowonio

inf

ormotycznego.

V. ZASADY PROWADZENIA DIATOGU
t.

2.

3.

4.

Diolog techniczny prowodzony będzie zgodnie z postonowieniomi niniejszego
ogłoszenio, w sposób zopewniojqcy zochowonie uczciwej konkurencji oroz
równe trokiowonie potencjolnych podmiotow w nim uczestniczqcych oroz
oferowonych przez nich rozwiqzan.
Zoproszojqcy i Uczestnicy diologu technicznego zobowiqzoni sq do
postępowonio w sposób, który nie ogroniczy uczciwej konkurencji no etopie
diologu technicznego, tok oby nie nostqpiło ogroniczenie lub uniemozliwienie
udziołu uczestnikom, będqcym potencjolnymi wykonowcomi w proceduroch
wynikojqc y ch z Prowo zomówień publicznych.
Diolog techniczny prowodzony będzie zorówno W formie spotkoń, jok i
korespondencji Zoproszojqcy spozqdzi z diologu pisemnq nototkę.
Diolog mo chorokter jowny. Uczestnicy pzystępujqcy do diologu technicznego
pzystępujqc wyrozojq zgodę no wykorzystonie przez Zoproszojqcego
pzekozonych informocji w treścipzyszłych specyfikocji istotnych worunków
zomówienio i innych dokumentow zwiqzonych z wszczęciem procedury o
udzielenie zomówienio publicznego. JednocześnieUczestnicy diologu mogq
zastzec wyłqczenie jowności informocji w sytuocji, gdy pzekozone informocje
stonowiq tojemnicę przedsiębiorstwo W rozumieniu ustowy o zwolczoniu
nieuczciwej konkurencji, czyli nieujownione do wiodomościpublicznej
informocje techniczne, technologiczne, or9onizocyjne przedsiębiorstwo lub

inne informocje posiodojqce wortośćgospodorczq, co do

których
przedsiębiorco podjqł niezbędne dziołonio w celu zochowonio ich poufności.
7oslrzeŻenie tojemnicy pzedsiębiorstwo nie moze stoć w spzeczności z celem

prowodzenio diologu.

5. Diolog

techniczny prowodzony jest

w języku polskim. W

pzypodku

posługiwonio się przez Uczestniko językiem innym niŻ język polski, prosimy o
zopewnienie tłu moc za przez U czestniko.

ł.,'i,tt.t'ską

6.

Z uwogi no brok sformolizowonej pzepisomi prowo procedury prowodzenio
diologu, Zoproszojqcy wskozuje możliwoścskłodonio przez Uczestników

propozycji

7.

8.

co do sposobu

prowodzenio diologu, zmiony kolejności

ewentuolnych etopów, Czy też zomion spoikonio no wymionę korespondencji
itd. Zoproszojqcy zostrzego mozliwośćwprowodzenio powyższych zmion
Zorówno no Zosodny wniosek Uczestniko, jok i no podstowie włosnej oceny
porównowczej powyŻszy ch zmio n.
ort.
Niniejsze ogłoszenie nie stonowizoproszenio do złożeniooferty W roz|Jmieniu
óó Kodeksu Cywilnego, oni nie jest ogłoszeniem o zomÓwieniu w rozumieniu
przepisow ustowy Prowo ZomóWień publicznych'
Zomowiojqcy pzewiduje, Że diolog techniczny prowodzony będzie w siedzibie
Morskiej SłuŻby Poszukiwonio i Rotownictwo w Gdyni, pzy ul. Hryniewickiego 10,
W terminoch uzgodnionych pomiędzy Zoproszojqcym o Uczestnikomi
odpowiednio.
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Zołqcznik nr

l

Zgłoszenie do udziołu w Diologu Technicznym

Dziołojqc w imieniu [xxx],w odpowiedzi no ogłoszenie o Diologu Technicznym,
skłodom niniejszym Zgłoszenie udziołu w Diologu Technicznym orgonizowonym
pvez [xxx], ktorego przedmiotem jest zintegrowony system informotyczny:

Zoproszojqcy: Morsko Słuzbo Poszukiwonio i Rotownictwo z siedzibq w Gdyni,
ul. Hryniewickiego 1O
Uczestnik diologu technicznego:

Nozwo (firmo) Uczestniko /
Uczestników

Lp.

Adres Uczestniko

Osobo uprowniono do kontoktów:
lmie i Nozwisko
A clrec
Aclres e-mcril
Nr
Nr
Itlł.

telefonu

t"l"f"^"

f"k*

W odpowiedzi no ogłoszenie o diologu technicznym prowodzonym dlo zodonio pn.
Zinteqrowonv system informolvcznv, dziołojqc w imieniu Uczestniko/Uczestnikow
diologu technicznego, oświodczamy, Że:
l) Uczestnicy diologu zopoznoli się z treściq ogłoszenio o diologu
2) Uczestnicy diologu wyrozojq gotowośćudziołu w diologu technicznym

Do zgłoszenio dołqczomy chorokterystykę noszego
doświodczenio w bro nzy

Miejscowość,doto

Uj,Lt''tą

zi

nte g rowo nyc h

dotychczosowego
systemów nf ormotyczny ch.
i

(podpis osoby/osob upowoŻnionych,
pieczqtko imienno

