Warsaw, 29th March, 2018

Warszawa, dnia 29 marca 2018 r.

INFORMACJA O ZMIANIE
OGŁOSZENIA
O DIALOGU TECHNICZNYM

INFORMATION ABOUT THE
CHANGE OF THE
ANNOUNCEMENT OF TECHNICAL
DIALOGUE

dotyczy: Dialogu Technicznego dotyczącego
oprogramowania do zaprojektowania infrastruktury
ładowania bezemisyjnych pojazdów transportu
publicznego (nr sprawy 9/18/DT)

regarding: Technical Dialogue regarding software
for design of charging infrastructure for zeroemission public transport vehicles.
(case no. 9/18/DT)

Zamawiający, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
uprzejmie
informuje,
że
do
Informacji
o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego
dotyczącego oprogramowania do zaprojektowania
infrastruktury ładowania bezemisyjnych pojazdów
transportu publicznego, zamieszczonej na stronie
internetowej
http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowieniapubliczne/dialog-techniczny/,
wprowadza
się
następujące zmiany:

The Contracting Authority, National Centre for
Research and Development, kindly informs that
to the Information about the intention to conduct
a Technical Dialogue regarding software for
design of charging infrastructure for zeroemission public transport vehicles, available at
http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowieniapubliczne/dialog-techniczny/, the following
changes are made:

1. Rozdział VIII Miejsce Przeprowadzenia, Termin 1. Chapter VIII Place of Execution, Date of
Rozpoczęcia i Zakończenia Dialogu Technicznego, Commencement and Termination of the
pkt. 1.
Technical Dialogue, point 1.
Zamiast:

Instead of:

Zamawiający planuje przeprowadzenie Dialogu
Technicznego w terminie do dnia 30 marca 2018
roku, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo
do przedłużenia terminu prowadzenia Dialogu
technicznego.

The Contracting Authority intends to conduct the
Technical Dialogue by 30th March 2018,
however, the Contracting Authority reserves the
right to extend the deadline for conducting the
Technical Dialogue.

Będzie:

It is changed as follows:

Zamawiający planuje przeprowadzenie Dialogu
Technicznego w kwietniu i maju 2018 w Warszawie.
W przypadku nieosiągnięcia celów wymienionych w
punkcie IV niniejszego ogłoszenia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu
przeprowadzenia Dialogu Technicznego. Podmioty
zaproszone do uczestnictwa zostaną powiadomione
przez Zamawiającego o ewentualnym wydłużeniu

The Contracting Authority will conduct the
Technical Dialogue in April and May 2018 in
Warsaw.
If the objectives listed in point IV of this notice
will not be met, the Contracting Authority
reserves the right to extend the timeframe for
conducting the Technical Dialogue. The
Contracting Authority will notify Economic

1

terminu przeprowadzenia Dialogu.

Operators invited to participate about possible
extension of the Dialogue timeframe.

2. Rozdział IX Miejsce i Termin Zgłoszenia do 2. Chapter IX Place and Deadline for Applying
Udziału w Dialogu Technicznym, pkt. 1.
to Participate in the Technical Dialogue, point
1.
Zamiast:
Wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa w Dialogu
Technicznym (Załącznik Nr 1) należy wypełnić na
stronie
https://ev.ncbr.gov.pl/dialog_infr,
następnie
wydrukować wygenerowany plik PDF, podpisać
i złożyć w NCBR najpóźniej 3 dni robocze przed
terminem zakończeniu Dialogu Technicznego. Za
termin złożenia Wniosku przyjęty będzie dzień
i godzina jego otrzymania przez Zamawiającego
w formie papierowej. Dopuszcza się przesłanie
wniosku drogą elektroniczną, zeskanowanego i
podpisanego przez osobę upoważnioną.

Instead of:

Będzie:

It is changed as follows:

Wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa w Dialogu
Technicznym (Załącznik Nr 1) należy wypełnić na
stronie https://ev.ncbr.gov.pl/dialog_infr, następnie
wydrukować wygenerowany plik PDF, podpisać
i złożyć w terminie do dnia 30 marca 2018 roku do
godziny 11.30. Za termin złożenia Wniosku przyjęty
będzie dzień i godzina jego otrzymania przez
Zamawiającego w formie papierowej. Dopuszcza się
przesłanie
wniosku
drogą
elektroniczną,
zeskanowanego i podpisanego przez osobę
upoważnioną.

Application Form (Attachment No. 1) should be
filled
on
the
webpage
https://ev.ncbr.gov.pl/dialog_infr, then printed
from generated PDF file, signed and submitted by
30th of March 2018, 11:30 a.m. The date of
submission of the Application will be the date and
time of receipt by the Contracting Authority. It is
allowed to send signed by authorized person and
scanned Application Form electronically.

Application Form (Attachment No. 1) should be
filled
on
the
webpage
https://ev.ncbr.gov.pl/dialog_infr, then printed
from generated PDF file, signed and submitted to
the NCRD at least 3 working days prior to the
deadline for termination of the Technical
Dialogue. The date of submission of the
Application will be the date and time of receipt by
the Contracting Authority. It is allowed to send
signed by authorized person and scanned
Application Form electronically.

ZATWIERDZAM
Maciej Malski - Brodzicki
Kierownik Sekcji innowacyjnych metod zarządzania programami
w Dziale Komercjalizacji NCBR
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