Warszawa, 8 sierpnia 2019 r.
RZ.273.19.2.2019
Numer sprawy: DT 02/19

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
poprzedzającym wszczęcie postępowań o zamówienia publiczne w sprawie wyboru wykonawcy
na dostawy oraz usługi w zakresie wdrożenia systemów informatycznych służących:
Zwiększeniu efektywności systemu zarządzania uczelnią poprzez modyfikacje dotychczasowych
i wdrożenie nowych modułów i funkcjonalności systemów informatycznych Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej w Warszawie w szczególności poprzez:
 opracowanie i wdrożenie systemu pracowniczego z modułem dorobku naukowego
i bazy wiedzy;
 opracowanie i wdrożenie systemu dziekanatowego;
 opracowanie i wdrożenie systemu obsługi rekrutacji studentów.
Dialog prowadzony będzie w związku z realizacją projektu „Wdrożenie Zintegrowanego Programu
Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 r.
Rektor – Komendant
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

zaprasza do udziału w dialogu technicznym Uczestników zainteresowanych tematem
oraz posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie zamówień o przedmiotowym charakterze.
Celem Dialogu jest uzyskanie informacji w szczególności w zakresie niezbędnym
do przygotowania zgodnego z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych opisu
przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków
umowy a także skorzystanie z wiedzy Uczestników w zakresie doradztwa na wskazanych polach.
Wstępne założenia i oczekiwania Uczelni dotyczące przedmiotowego zamówienia określone zostały
w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia: „Wstępny opis przedmiotu zamówienia”.
Dialog zostanie przeprowadzony w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w okresie
od 21 sierpnia 2019 r. do 06 września 2019 r. ze wszystkimi Uczestnikami, którzy posiadają
doświadczenie w zakresie realizacji dostaw i/lub usług projektowania i wdrażania systemów
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informatycznych wspierających pracę uczelni wyższych, zarządzania projektami informatycznymi
co potwierdzą stosownymi dokumentami potwierdzającymi doświadczenie (np. w formie referencji,
oświadczeń, itp.) oraz zgłoszą zainteresowanie udziałem w dialogu do dnia 19 sierpnia 2019 r.
do godziny 10:00 na stosownym wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia.
Wypełniony wniosek należy wysłać na adres e-mail: dialog@sgsp.edu.pl i/lub dostarczyć
do Kancelarii Ogólnej SGSP (obiekt 02 – pokój 117, wejście od ul. Siemiradzkiego 2) z dopiskiem:
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym DT 02/19”.
Szczegółowe dane dotyczące daty i miejsca spotkań określone zostaną w oddzielnych zaproszeniach
skierowanych bezpośrednio do Wykonawców, którzy w wymaganym terminie zgłoszą
chęć uczestnictwa w dialogu.
Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszego ogłoszenia.
Informacje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego nie stanowią zaproszenia do złożenia
oferty oraz nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Uczestników w szczególności
do wezwania Rektora–Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do podjęcia fazy realizacyjnej
dla przedmiotowego zadania.
Fakt udziału przedmiotu uczestniczącego w dialogu technicznym nie będzie stanowił okoliczności
wykluczającej z ubiegania się o realizację zadania w trybie zamówienia publicznego. Zamawiający
informuje Uczestników, że udział w niniejszym dialogu technicznym będzie traktowany
jako zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które może
zostać ogłoszone na podstawie uzyskanych w dialogu informacji. Zamawiający informuje,
o konieczności uwzględnienia ww. faktu przy wypełnianiu formularza Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia. Zamawiający oświadcza, iż podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia,
że udział Uczestników w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zakłóci
konkurencji.

Dane do kontaktów w sprawie niniejszego dialogu:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
Adres e-mail: dialog@sgsp.edu.pl
Tel. +48 22 561 76 94
w korespondencji proszę powoływać się na znak sprawy: DT 02/19.
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