Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
Na podstawie art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający tj., Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe
2017 Sp. z o.o. zawiadamia, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający
realizację procedury udzielenia zamówienia publicznego w zakresie koncepcji i realizacji
Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia Igrzysk The World Games 2017 we Wrocławiu.
W związku z powyższym – Zamawiający podaje n/w informacje:

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.
ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław
Fax: +48 71 777 94 50, Tel. +48 71 777 94 45
e-mail: biuro@theworldgames2017.com

II.

Przedmiot i cel dialogu technicznego:
1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez
Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi
dostępnymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi
i kosztowymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego dialogu.
2. Przedmiot dialogu został szczegółowo określony w załączniku nr 1
do niniejszego ogłoszenia.
3. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami
profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie realizacji przedsięwzięć o
charakterze podobnym do planowanego przedmiotu zamówienia oraz
pozyskanie informacji, które mogłyby być wykorzystane w przygotowaniu
prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w
postępowaniu przetargowym, kryteriów oceny ofert, treści umowy.

III.

Informacje o sposobie prowadzenia dialogu technicznego:
1. Wszczęcie procedury Dialogu Technicznego następuje w dniu publikacji
ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu
Technicznym.
3. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów
zainteresowanych udziałem w Dialogu.
4. Dialog będzie prowadzony w formie bezpośrednich spotkań. Termin i miejsce
prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo
ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej:
Uczestnik). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w
siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez
Zamawiającego z Uczestnikiem.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które w
terminie złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu, zawierający
pełną nazwę firmy, adres korespondencyjny oraz adres e-mail.
Zakładany przez Zamawiającego termin prowadzenia dialogu: od dnia 16
maja br. do dnia 16 czerwca br. . Termin prowadzenia Dialogu może ulec
wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych w przedmiocie
Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty
uczestniczące w Dialogu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie
bez podania przyczyn.
Uczestnikom dialogu nie przysługuje żadne roszczenie o zwrot kosztów
uczestnictwa w dialogu.
Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów
przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na
język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając
informację na swojej stronie internetowej oraz poprzez przekazanie
informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają
bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na
potrzeby przygotowania opisu przedmiotu przedsięwzięcia, określeniu
warunków umowy. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu
utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący
dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie
utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji,
zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również
zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie
naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu
Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że
przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane
innym podmiotom.

IV.

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do Dialogu Technicznego:
1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać:
a. pisemnie na adres: Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe
Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław
b. faksem na tel. fax.: +48 71 777 94 50, tel. +48 71 777 94 45
c. w postaci elektronicznej: biuro@theworldgames2017.com

V.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do Dialogu Technicznego:
1. Termin składania wniosków: do dnia 12 maja 2016 r., do godziny 16.00.
2. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za
termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku
przez Zamawiającego.
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

VI.

Warunki udziału w Dialogu Technicznym:
1. Uruchomienie procedury Dialogu następuje w terminie publikacji niniejszego
ogłoszenia na stronie internetowej.
2. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje
potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę
przeprowadzenia Dialogu.
3. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail
podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu.
4. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego
należy kierować na adres e-mail: zp@theworldgames2017.com
6. Pracownikami Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego Światowe Igrzyska
Sportowe 2017 sp. z o.o. upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania
się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:
Marcin Budzyński , e-mail: marcin.budzynski@theworldgames2017.com
Karolina Woźniak, e-mail: karolina.wozniak@um.wroc.pl

Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
Przystąpienie do dialogu technicznego nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść
potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do realizacji
celu przedsięwzięcia.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o Dialogu Technicznym
Opracowanie koncepcji i realizacja Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia
Igrzysk The World Games 2017 we Wrocławiu

Przedmiot Dialogu Technicznego
Przedmiotem dialogu technicznego jest omówienie nw. kwestii związanych z planowanym
zamówieniem publicznym na opracowanie koncepcji i realizację Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia
Igrzysk The World Games 2017 we Wrocławiu.
W ramach dialogu technicznego omówione zostaną poniższe elementy:
1. Wstępne założenia w obszarze realizacji Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia.
2. Brief i założenia marketingowe w zakresie Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia.
3. Zakres usług potencjalnego partnera w obszarze:
a. Opracowania potencjału technicznego
b. Opracowania koncepcji Ceremonii
c. Realizacji i produkcji Ceremonii
4. Zakres zadań w ramach jednego postępowania przetargowego , tj. oddzielne lub łączne
zamówienie w odniesieniu do Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia.
5. Zasady wynagrodzenia Wykonawcy Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia.
6. Kryteria wyboru Wykonawcy Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia.

