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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PROWADZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO
I.

Zamawiający:
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
Jachranka 81 k/Warszawy 05-140 Serock
NIP 536-190-92-95 REGON 145818461
działając na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”
zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym, w celu pozyskania informacji niezbędnych
do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi
pozyskiwania i zatrudniania czasowego personelu na potrzeby Centrum Badań i Edukacji
Statystycznej GUS oraz realizowanych przez nie prac badawczych.

II. Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału
1. Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada
wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. posiada
doświadczenie w zakresie wykonywania usług zatrudniania czasowego personelu na potrzeby
podmiotów trzecich.
2. Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i
zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru
drogą mailową na adres: a.nowotczynska@stat.gov.pl
III. Cel i przedmiot dialogu technicznego
Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia w
postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy usług pozyskiwana i czasowego
zatrudniania personelu na potrzeby zamawiającego.
W toku dialogu zamawiający chce poznać w szczególności stanowisko uczestników w
szczególności zakresie:
a) praktykowanych zasad rozliczeń i ustalania wynagrodzenia wykonawców tego
rodzaju usług;
b) terminów realizacji zleceń zatrudnienia osób;
c) form zatrudnienia (umowa prawa cywilnego lub umowa o pracę) i związanych z nimi
zasadami rozliczeń pomiędzy wykonawcą a zamawiającym oraz zakresu zadań
wykonawcy w zależności od formy zatrudnienia osoby kierowanej do pracy;
d) zasad rekrutacji osób kierowanych do pracy.

IV. Zasady prowadzenia dialogu technicznego
1. Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich
rozwiązań. Zamawiający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania
w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału
Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z
przepisów Ustawy.
2. Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający uzyska wszelkie
niezbędne informacje do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający planuje przeprowadzenie dialogu w formie indywidualnych spotkań z
uczestnikami prowadzonych w siedzibie zamawiającego. Termin planowanych spotkań z
uczestnikami to 29 czerwca 2017 r.
4. Zamawiający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie
deklaracji uczestnictwa złożonej drogą mailową. W zgłoszeniu należy wskazać na czym
polega doświadczenie wykonawcy, o którym mowa w pkt II ust. 1 Ogłoszenia.
5. Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.
6. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa,
Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności
danych.
Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznym
1. Deklaracje należy składać w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. drogą elektroniczną, na
adres: a.nowotczynska@stat.gov.pl
V. Informacje uzupełniające
1. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego
etapie bez podania przyczyn.
3. Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa
w Ustawie.
4. W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Pawłem Wójcikiem pod numerem telefonu: 602 423
250
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