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t. NAZWA I ADRES PODMIOTU, PROWADZ,{CEGO DIALOG.
Zesp6I 0pieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 2 2

34-200 Sucha Beskidzka

II. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO
Przedmiotem planowanego przedsiqwziqcia jest:
Zorganizowanie wycieczki do Hiszpanii lub Portugalii dla Pracownik6w Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiei

Zamawiai4cy bqdzie oczekiwal uzyskania informacii w szczeg6lnoSci w zakresie:

. sposobu opisania miejsca wycieczki,

. rodza.iu i warunk6w zakwaterowania oraz.v{|?v.wienia,

. sposobu organizacii,

. podmioto\rych i proceduralnych warunk6w udzialu w postqpowaniu,

. przepis6w prawa, maj4cych zastosowanie do wykonawc6w,

. uprawnief niezbqdnych do wykonywania dzialalnosci bqdqcej przedmiotem
zam6wienia,

. ubezpieczeh,

. kryteri6w oceny ofert.

a w szczeg6lnoSci:
1. Tre6i zagadnienia: Korzystny termin zorganizowania wycieczki ( od kwietnia do

paZdziernika), ilo56 dni wycieczki - ok. 7-B dni, max. ilo56 os6b- 50, program wycieczki,
planowany termin postQpowania przetargowego.

2. Parametry techniczne: przypuszczalna godzina wyjazdu z Suchej Beskidzkiej na
lotnisko, miejsce wylotu, dopuszczalna wielko6d baga2u.

3. Wymagania zarz4dcze, organizacyjne: pokoje 2-osobowe z lazienkami , Sniadanie i
obiadokolacje (HBl, ubezpieczenie NNW iKL i baga2u, opieka pilota na calej trasie,
lokalny licencjonowany przewodnik, odleglo3d hoteti od miejsc zwiedzania max. do
...km. Pobyt poi 1czony zWpoczynkiem, przynajmniej jeden dzieri na pla2owanie.

4. Szacunkowy koszt wycieczki na osobq.

Zamawiajqcy oczekuje, 2e uczestnik dialogu przedstawi wykorzystuj4c wiedzq, standardy
oraz najlepsze praktyki, koncepcjq realizacji przedmiotowego zam6wienia.

Procedura
Szpital w Suchej Beskidzkiej pragnie rozpocz4t rozmowy z potencialnymi uslugodawcami
(lub konsorcjami) maj4ce na celu wypracowanie rozwi4zania zmierzaj4cego do
Zorganizowania wycieczki do Hiszpanii lub Portugalii dla Pracownik6w Zespolu Opieki
Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiej

III. DIALOG TECHNICZNY
III.1. Podstawa prawna dialogu
Art. 31a-d ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. - Prawo zam6wief publicznych.
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III.3. Zasady prowadzenia dialogu
Zasady okreSla regulamin dialogu technicznego - stanowiqcy zalqcznik nr 1 do niniejszego
ogloszenia.

III.4. Warunki udzialu w dialogu technicznym:
Warunkiem dopuszczenia do dialogu jest zlo2enie wniosku wg wzoru okre6lonego
w zai4czniku nr 2, kt6ry winien zosta6 sporz4dzony w jqzyku polskim oraz zawierat.
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.

lll.5, Wskazanie mieisca i terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do dialogu
technicznego:
a) w formie pisemnei na adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
Ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
Sekretariat, Blok C, I piqtro

b) Iub emailem na adres:
zozs u ch abeskidzka@wp.pl

IIL6 Termin skladania wniosk6w
1. Termin zlo2enia wniosk6w do 26,11.,2018r,godzina 10:00
a] W przypadku skladania wniosk6w drogq pocztow4 lub przesylk4 kurierskq za termin
jego zloienia przyjery bqdzie dzieri otrzymania wniosku przez Sekretariat. Wnioski
sp6Znione nie bqdq rozpatrJm/ane.

Koperta winna by6 zaadresowana:
Zesp6i 0pieki Zdrowotnej
Ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
Sekretariat, Blok C, I piqtro

Koperta powinna byi opisana wg poni2szego wzoru:
Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego w przedmiocie zambwienia pn.
Zorganizowanie wycieczki do Hiszpanii lub Portugalii dla Pracownik6w Zespolu
Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiei

b) Wnioski skladane emailem nale2y przeslai jako zeskanowa ny zal4cznik.
Zesp6l nie ponosi odpowiedzialnoSci za przypadkowe uiawnienie treSci zlo2onych
material6w, co moZe byt szczeg6lnie istotne w przypadku zastrzei,enia taiemnicy
przedsigbiorstwa.

III.2. Cel dialogu
Celem prowadzonego dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zamawiajqcego
informacji, kt6re mogq by6 wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu
zam6wienia, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, opracowania SIWZ, oraz
szacowaniu wartoSci zam6wienia dla postqpowania przetargowego.
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2. Wnioski niekompletne mogq by6 uzupelnione na wezwanie Zespolu Opieki Zdrowotnej,
w terminie wskazanym przez Zesp6l Opieki Zdrowotnej.

III.7 Osoby do kontakt6w:
Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Paierska tel: +48 33 872 31 11 e-mail:
zozsuchabeskidzka@wo.nl
IV. UWAGI KOI(COWE
Niniejsze ogloszenie nie stanowi zaproszenia do zlo2enia oferty w rozumieniu art. 56.
Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogloszeniem o zam6wienia w rozumieniu przepis6w
ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych.
Udzial w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania siq w przyszloici o
jakiekolwiek zam6wienie publiczne, do ogloszenia kt6rego mogq zosta6 wykorzystane
informacfe pozyskane w niniejszym postQpowaniu. Udzial w dialogu technicznym nie
ogranicza uczestnikowi prawa do udzialu w p62niejszym postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego.
Przystqpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest r6wnoznaczne z udzieleniem
bezwarunkowe.l i nieodplatnej zgody na wykorzystanie przez zapraszaj4cego
przekazanych informacji, stanowiecych przedmiot praw autorskich, praw wlasno6ci
przemyslowei lub know-how w tre3ci przyszlych specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia i innych dokument6w wynikalEcych z procedur udzielania zam6wieri
publicznych w zakresie koniecznym do przygotowania i przeprowadzenia postQpowania.

Zalqczniki
1. Regulamin Prowadzenia DialoguTechnicznego.
2. Wniosek o dopuszczenie do udzialu w Dialogu Technicznym
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