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Warszawa, 28 grudnia 2020 r.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

Dotyczy: Dialogu technicznego nr 45/20/DT/N poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie
wyboru Wykonawcy/Wykonawców na usługę elektronizacji kontentu merytorycznego w postaci kursów
e-learningowych oraz usługi dostarczenia platformy e-learningowej (SaaS)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Zamawiający, działając na podstawie rozdziału VIII pkt. 2 Ogłoszenia
o dialogu technicznym informuje, iż w dniu 16 grudnia 2020 r. Zamawiający zakończył dialog techniczny.
Dialog techniczny prowadzony był na podstawie przepisów art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i poprzedzał wszczęcie procedury wyboru
Wykonawcy na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora w przedsięwzięciu NCBR Investment Fund.

1. Ogłoszenie dialogu technicznego w ww. przedmiocie zostało opublikowane na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 6 października 2020 r. Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w dialogu technicznym minął w dniu 12 października 2020 r.
2. Poniższe podmioty złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym:
2.1. Konsorcjum Doradczo-Szkoleniowe S.A.,
2.2. Smart Education International Sp. z o.o.,
2.3. Tommorow Sp. z o.o.,
2.4. Asseco Data Systems S.A.
3. W oparciu o treść ogłoszenia o dialogu technicznym przeprowadzona została weryfikacja złożonych
wniosków pod kątem spełniania wymagań formalnych oraz potwierdzenia warunków udziału w dialogu
technicznym przez Zamawiającego. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dopuszczono do udziału
podmioty wykazane w pkt. od 2.1 do 2.4.

4. Przedmiot dialogu technicznego:
Celem dialogu było uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia,
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz umowy.
5. Ze strony Zamawiającego w dialogu technicznym uczestniczyli pracownicy NCBR.
6. Dialog techniczny prowadzony był w formie telekonferencji z przedstawicielami poszczególnych
wnioskodawców i niezbędnych osób im towarzyszących oraz w formie korespondencyjnej wymiany
informacji.
7. Wskutek przeprowadzenia dialogu technicznego, Zamawiający uzyskał informacje przydatne do
przygotowania postępowania.
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