
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa, zwane dalej MŚ

II. PRZEDMIOT DIALOGU

MŚ ogłasza dialog techniczny dotyczący zamówienia, którego przedmiotem będzie 

zaprojektowanie, wytworzenie, wdrożenie modułu Ewidencji i Sprawozdawczości Bazy danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz integracja z funkcjonującym pod 

adresem: http://bdo.mos.gov.pl modułem Rejestr Podmiotów wraz z utrzymaniem zintegrowanego 

systemu, zwanego dalej BDO. Funkcjonowanie BDO określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).

III. ORGANIZACJA DIALOGU

Dialog techniczny jest prowadzony na podstawie art. 3 la ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem 

przeprowadzenia dialogu technicznego”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, 

zwanym dalej „Regulaminem”.

IV. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy przekazać w formie określonej w §4 pkt 6 

Regulaminu w terminie do 7.05.2018 r. na adres poczty elektronicznej dialog.bdo@mos.gov.pl 
Zgłoszenia przekazane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Potencjalni Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w dialogu technicznym proszeni są 
o dokładne zapoznanie się z Regulaminem i wszystkimi załącznikami do Regulaminu oraz 
przygotowanie zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym zgodnie z załączonym do Regulaminu 
formularzem.

3. Dialog i wszystkie w nim czynności prowadzone będą w języku polskim.

4. Informację o Potencjalnych Wykonawcach zakwalifikowanych do dialogu technicznego zostaną 
zamieszczone na stronie podmiotowej BIP MŚ oraz przekazane Potencjalnym Wykonawcom drogą 
elektroniczną.

5. Termin rozpoczęcia czynności w ramach dialogu, zostanie przekazany wybranym Potencjalnym 
Wykonawcom po weryfikacji zgłoszeń.

6. Udział w dialogu technicznym nie zobowiązuje Potencjalnych Wykonawców do ubiegania się 
udzielenie zamówienia publicznego.
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7. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień 
publicznych.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego

ZATWIERDZAM 
Zastępca Dyrekt 

Biura Dyrektora Generalnego
~ fiusććtitięćl'

......Andrzej. Smoliński.......

ora

2


