Krapkowice, dn. 2013.02.25

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA
DIALOGU TECHNICZNEGO
Nr sprawy: PiRG.271.2.1.2013
Zamawiający: Gmina Krapkowice ul. 3 Maja 17; 47-303 Krapkowice;
tel. 77/ 44 66 800; fax. 77/ 44 66 888
Prowadzący sprawę: Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego
tel. 77/ 44 66 862; 77/ 44 66 837
z.pawlikowski@krapkoiwce.pl
e-mail: i.wojcik@krapkowice.pl

Działając na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182,
poz. 1228, z 2011 r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143, nr 234, poz. 1386, nr 240. poz.
1429 oraz z 2012 r. POZ. 769, 951, 1101, 1271 I 1529) Zamawiający informuje, Ŝe
zamierza przeprowadzić dialog techniczny z wybranymi przez siebie podmiotami, w
celu

uzyskania

doradztwa

w

zakresie

zapoznania

się

z

najlepszymi,

najkorzystniejszymi i najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi w
zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w dziedzinie instalacji solarnej i instalacji
pomp ciepła na obiekcie hali widowiskowo – sportowej Krapkowicach.

Uzyskane w wyniku dialogu technicznego informacje posłuŜą Zamawiającemu do
przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w taki sposób by zapewnić efektywną realizację przedmiotu
zamówienia przy zastosowaniu najlepszych i najnowszych rozwiązań technicznych
a przy tym celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Przeprowadzenie dialogu technicznego jest tym bardziej zasadne, gdyŜ Zamawiający
zamierza wszcząć procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w formule
„zaprojektuj - wybuduj”.

Gmina uzyskała dofinansowanie do zadania pn. „Efektywne wykorzystanie

odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo - sportowej

w Krapkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013, działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła

energii.
Proszę więc o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w dialogu technicznym podmiotów
dysponujących

wystarczającą,

specjalistyczna

wiedzą

dotyczącą

rozwiązań

funkcjonujących na rynku do dnia 4 marca 2013r. do godz. 15:30 przesyłając
zgłoszenie na jeden z wyŜej wskazanych adresów e-mailowych.

Przeprowadzenie

dialogu

technicznego

z

wybranymi

przez

Zamawiającego

podmiotami nie spowoduje wykluczenia ich z późniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (znowelizowany art. 24 ust. 2 pkt.1 ustawy Pzp).
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