
      

 

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

  

ZAMAWIAJĄCY: 

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe 

Biuro w Polsce (dalej zwane także REC Polska),  

ul. Grójecka nr 22/24 lok. 36,  

02-304 Warszawa 

KRS:  426503  

OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU:  

Michał Miazga – prezes Zarządu REC Polska 

ul. Grójecka nr 22/24 lok. 36,  

02-304 Warszawa 

tel: 512225190  

e-mail: mmiazga@rec.org, 

 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć 

dopiskiem: „Dialog techniczny w ramach projektu „Kampinos WetLife” 

LIFE19 NAT/PL/000746 .”  

 

I. PODSTAWA PRAWNA  

Dialog techniczny prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu 

technicznego”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.  

 



      

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU  

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie działań 

przygotowawczych polegających na opracowaniu koncepcji przestrzennej, 

projektów technicznych i uzyskanie pozwoleń administracyjnych na budowę 

obiektów małej retencji na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego w 

ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746. Opis zakresu 

dialogu technicznego  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 

2. Celem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zagadnień i rozwiązań o charakterze: technicznym, 

technologicznym, organizacyjnym, ekonomicznym oraz logistycznym, a także 

rozwiązań prawnych, a także zebrania informacji służących do opracowania 

dokumentacji planowanego zamówienia. 

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 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

Ogłoszenia. 

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

mmiazga@rec.org. 

2. Termin składania zgłoszeń: 18.01.2021. Decyduje data wpływu zgłoszenia do 

Zamawiającego. 

3. 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 zasadami konkurencyjności, 

równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz postanowieniami 

„Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie 

internetowej www.kampinoskiebagna.pl.  

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, 

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.  

3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym wszystkie podmioty, 

które zgłoszą chęć udziału w tym dialogu.  

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. 7 „Regulaminu 

przeprowadzania dialogu technicznego”.  

6. Dialog techniczny prowadzony będzie w formach określonych w  § 7 ust. 3 z  

uwzględnieniem ust. 2 i 4 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”.  

7. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 30 stycznia 

2020 roku i może zostać wydłużony lub skrócony w zależności od potrzeb REC 

Polska….  

  


