NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
Tel. (+48 22) 244 28 58
Fax. (+48 22) 201 34 08
sekretariat@ncbr.gov.pl

ZATWIERDZAM
Michał Marcinkowski
Dyrektor Działu Zarządzania
Zasobami Ludzkimi
  
Warszawa, 05.01.2018 r.
Nr sprawy: 1/18/DT
Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru dostawcy usługi
typu SaaS (Software as a Service) w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi wraz z usługą wdrożenia i wsparcia
merytorycznego.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa,
NIP: 701-007-37-77
REGON: 141032404
Strona internetowa Zamawiającego: http://www.ncbr.gov.pl
e-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Tel: +48 22 24 42 858
Faks: +48 22 20 13 408
II.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO
1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (zwane dalej NCBR) ma zamiar przeprowadzić postępowanie,
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579), zwanej dalej uPzp, w wyniku którego udzieli zamówienia na zakup usługi typu SaaS (Software as a
Service) w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi wraz z usługą wdrożenia i wsparcia merytorycznego .
Celem prowadzonego dialogu technicznego jest pozyskanie przez NCBR wskazówek i informacji
niezbędnych do określenia Opisu Przedmiotu Zamówienia, sformułowania Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), w tym również warunków kontraktowych oraz oszacowania wartości zamówienia w
planowanym postępowaniu.
2.   Prowadzony dialog służyć będzie zapoznaniu się przez NCBR z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także
najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi oraz standardem obsługi
klienta w dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia. Dialog techniczny zostanie przeprowadzony z
zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

3.   Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,
ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów uPzp, w szczególności w trybie dialogu
konkurencyjnego.
III.

ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZONEGO DIALOGU TECHNICZNEGO

1.   Niniejszy Dialog Techniczny prowadzony będzie w oparciu o przepisy art. 31a - 31c uPzp.
2.   Dialog Techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w
Dialogu Technicznym, z zastrzeżeniem pkt 3, w terminach określonych przez Zamawiającego.
3.   W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym
przekroczy 5, Zamawiający dopuści do udziału w Dialogu Technicznym te 5 podmiotów, których wnioski o
dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym, otrzymają najwięcej pkt. w nw. kryteriach:
a.   Oferowane narzędzie informatyczne posiada budowę modułową
- Spełnienie kryterium - 30 punktów, jego brak – 0 punktów,
b.   Moduły uwzględniają minimum następujące elementy:
ü   rekrutacja i selekcja
ü   szkolenia i rozwój
ü   komunikacja
ü   oceny
ü   opisy stanowisk
ü   profile kompetencyjne
Liczba modułów w badanym wniosku
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 20
Największa liczba modułów spośród wszystkich wniosków
c.   Oferowane narzędzie dostępne jest w modelu SaaS („Oprogramowanie jako usługa”)
- Spełnienie kryterium - 20 punktów, jego brak – 0 punktów,
d.   Oferowane narzędzie zapewnia zalgorytmizowany, płynny przepływ dokumentów

pomiędzy

użytkownikami („Workflow”)
- Spełnienie kryterium - 10 punktów, jego brak – 0 punktów,
e.   Dostawca posiada zespół wykwalifikowanych konsultantów z zakresu HR
Liczba osób w zespole konsultantów w badanym wniosku
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 10
Największa liczba konsultantów spośród wszystkich wniosków
f.   Dostawca realizował podobne projekty
Liczba wdrożeń tego typu rozwiązań
Liczba przyznanych punktów = --------------------------------------------------------------- x 10
Największa liczba wdrożeń spośród wszystkich wniosków
W przypadku gdy więcej niż 5 wniosków uzyska najwyższą liczbę pkt., Zamawiający zakwalifikuje do
udziału w dialogu Wykonawców, których wnioski zostały złożone jako pierwsze.
4.   Możliwość dokonania oceny według powyższych kryteriów, wymaga uzupełnienia tabeli zamieszczonej we
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Wniosku o Dopuszczenie do Udziału w Dialogu Technicznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.
5.   Zakładany przez Zamawiającego okres prowadzenia Dialogu Technicznego to 6 dni roboczych liczonych od
dnia upływu terminu składania wniosków o udział w Dialogu Technicznym. Okres prowadzenia Dialogu
Technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu
Technicznego.
6.   O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu Technicznym.
7.   Dialog techniczny może być prowadzony:
ü   bezpośrednio na spotkaniach w siedzibie Zamawiającego,
ü   za pośrednictwem wideokonferencji,
ü   w formie wymiany korespondencji, w tym w postaci elektronicznej.
8.   Zamawiający, zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia Dialogu Technicznego. Podmioty
zakwalifikowane do udziału w Dialogu Technicznym, otrzymają zaproszenie do udziału w Dialogu
Technicznym z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, licząc od dnia otrzymania informacji o
zaproszeniu, przy czym informacja może być przekazana zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie lub
drogą elektroniczną.
9.   Za udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.
Dialog Techniczny będzie prowadzony w języku polskim w formie pisemnej i ustnej. Do dokumentów
przedstawianych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski.
10.  O zakończeniu Dialogu Technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczące w nim
podmioty.
11.  Poprzez udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na
wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w
szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
warunków umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu Technicznego utworów
stanowiących przedmiot praw autorskich, uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody
Zamawiającemu, na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji
przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że
wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
12.  Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie
publiczne.
IV.

MIEJSCA I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO DIALOGU
TECHNICZNEGO

1.   Wnioski o dopuszczenie do Dialogu Technicznego należy składać na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
Kancelaria pokój 204
lub na adres: przetargi@ncbr.gov.pl
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2.   Termin składania wniosków: do dnia 18.01.2018 r.
3.   W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku
przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
4.   Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej
kopercie (opakowaniu), która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości
bez uszkodzenia opakowania. Składanie wniosków o dopuszczenie do Dialogu Technicznego jest możliwe
mailem - zeskanowany oryginał podpisanego wniosku należy przesłać na adres wskazany w pkt 1.
5.   Koperta wniosku w formie pisemnej powinna być opisana wg poniższego wzoru:
„Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego dot. zakupu usługi typu SaaS (Software as a Service) w
zakresie zarządzania zasobami ludzkimi wraz z usługą wdrożenia i wsparcia merytorycznego.”
V.

WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1.   Warunkiem zaproszenia przez Zamawiającego do udziału w Dialogu Technicznym jest złożenie wniosku o
dopuszczenie do Dialogu Technicznego, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia. Gdy wniosków wpłynie więcej niż 5, warunkiem dopuszczenia będzie również
spełnienie kryteriów wymienionych w pkt. III.3.
2.   Wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli
uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną
notarialnie za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy
przez osoby do tego upełnomocnione, w przypadku drogi mailowej skan. Ponadto jeżeli z dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy
uprawnionych jest łącznie kilka osób wniosek musi być podpisany przez wszystkie te osoby. Dokumenty
sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski.
3.   Zamawiający wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły pełnomocnictwa,
o którym mowa w pkt 2 powyżej, do jego złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia
wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego.
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