OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
I.

ZAPRASZAJĄCY
Centralny Ośrodek Informatyki
Al. Jerozolimskie 132 -136
02 - 305 Warszawa
Tel.: +48 22 250 28 83
e-mail: zamówienia.publiczne@coi.gov.pl

II.

PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

III.
1.

CEL I PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO
Centralny Ośrodek Informatyki informuje, że zamierza prowadzić dialog techniczny dotyczący
„Określenia minimalnych wymagań dla urządzenia do rejestrowania wzoru podpisu", w zakresie
niezbędnym do oszacowania wartości zamówienia, przygotowania specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy dotyczących wyłonienia wykonawcy
tych usług i dostaw.

2.

Celem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji w szczególności w poniższym zakresie:
1) Analiza

najlepszych

i

najnowszych

rozwiązań

technicznych,

organizacyjnych

i ekonomicznych dla urządzenia do rejestrowania wzoru podpisu.
2) Omówienie potrzeb z możliwościami ich realizacji w oparciu o urządzenia do rejestrowania
wzoru podpisu.
3) Określenie

koncepcji

realizacji

dla

przedsięwzięcia

związanego

z

wdrożeniem

prezentowanego rozwiązania (rekomendacje dotyczące wdrożenia, propozycje działania,
usprawnienia, inne).
4) Określenie szacowanego zarysu kosztów realizacji zamówienia dla powyższego
przedsięwzięcia.
IV.
1.

ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
Dialog techniczny prowadzony będzie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców.

2.

Dialog techniczny ma charakter jawny, z zastrzeżeniem, że Zapraszający nie ujawni informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu, nie później niż z przekazaniem informacji,
zastrzegł, że wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

3.

Dialog techniczny prowadzony będzie w formie indywidulanych spotkań w siedzibie
Zapraszającego lub poprzez wymianę korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej oraz

poprzez testowanie urządzeń przekazanych Zapraszającemu.
4.

Podmioty przystępujące do dialogu technicznego udzielają zgody na wykorzystanie przez
Zapraszającego przekazanych podczas dialogu informacji, w postępowaniu, którego dialog
dotyczy.

5.

Ze strony Uczestnika w dialogu uczestniczy nie więcej niż 5 osób, w tym przedstawiciel działu
odpowiedzialnego za wdrożenia.

6.

Dialog techniczny prowadzony jest w siedzibie Zapraszającego, w terminie ustalonym przez
Zapraszającego w oddzielnym zaproszeniu do udziału w dialogu technicznym.

7.

Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający na podstawie uzyskanych
od Uczestników dialogu informacji uzna, że pozyskana wiedza jest wystarczająca do
przygotowania dokumentacji postępowania. Zapraszający zastrzega sobie prawo do
zakończenia dialogu na każdym etapie, bez podania przyczyny.

8.

O zakończeniu dialogu technicznego Zapraszający informuje wszystkich Uczestników dialogu.

9.

Przystąpienie do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie
przez

Zapraszającego

przekazywanych

informacji

do

przygotowania

dokumentacji

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku przekazania Zapraszającemu
w toku dialogu utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) podmiot przekazujący dany utwór udziela
Zapraszającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystanie tego utworu w całości, bądź w części,
na potrzeby przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzenie i korzystanie z
opracowań utworu. Uczestnik dialogu zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zapraszającego
nie będzie naruszało praw osób trzecich.
10.

Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu
kosztów związanych z ich udziałem w dialogu technicznym.

V.
1.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym należy przesłać w formie
elektronicznej i pisemnej do dnia 14.01.2019 r. do godz. 12:00.

2.

Wniosek należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
o dialogu technicznym - Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym (dalej
„Wniosek").

3.

Wniosek musi być podpisany przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Uczestnika.
Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku do udziału w dialogu oraz do udzielenia
Zapraszającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystanie utworu w całości, bądź w części, na
potrzeby przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, należy dołączyć w oryginale bądź
kopii potwierdzanej za zgodność z oryginałem.

4.

Wniosek

w

formie

elektronicznej

należy

przesyłać

na

adres:

e-mail:

zamówienia.publiczne@coi.gov.pl z dopiskiem:
„DIALOG TECHNICZNY - Określenia minimalnych wymagań dla urządzenia do rejestrowania
wzoru podpisu"
5.

Wniosek w formie pisemnej należy przesłać na adres:
Centralny Ośrodek Informatyki
Al. Jerozolimskie 132 -136
02 - 305 Warszawa

Koperta powinna zostać opisana wg poniższego wzoru:
„DIALOG TECHNICZNY - Określenia minimalnych wymagań dla urządzenia do rejestrowania
wzoru podpisu"
6.

W przypadku złożenia wniosku o udział w dialogu technicznym niezgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Ogłoszeniu, Zapraszający nie jest zobowiązany zaprosić
wnioskującego do udziału w dialogu.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Do dialogu technicznego zaproszeni zostaną Uczestnicy, którzy złożyli Wniosek zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozdziale V oraz spełniają poniższe wymagania:
1) Uczestnik jest dostawcą urządzeń które spełniają poniższe wymagania:
a. Urządzenie w czasie rzeczywistym wyświetla składany przez użytkownika podpis
b. Urządzenie posiadać częstotliwość próbkowania minimalnie 200Hz
c. Urządzenie udostępnia dla każdej próbki z punktu wyżej informacje takie jak:
i. Położenie w osi x i y
ii. Opcjonalnie - Położenie w osi z - wysokość nad urządzeniem (air strokes) - ok 2cm
iii. Poziomy nacisku "piórka" na urządzenie - minimalnie 1024 poziomy

2.

Dopuszczalni są uczestnicy wspólnie ubiegający się o dopuszczenie do udziału w dialogu
technicznym.

3.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dialogu technicznego, zaproszonych zostanie nie więcej
niż 5 uczestników, którzy wykażą się największym doświadczeniem.

4.

W wyjątkowych sytuacjach Zapraszający może dodatkowo dopuścić do udziału w dialogu
Uczestnika niespełniającego warunków określonych w ust. 1 powyżej o ile taki uczestnik
wykaże, że posiada szczególnie istotne informacje, przydatne w procesie przygotowania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VII.

TERMINY PLANOWANYCH SPOTKAŃ W RAMACH DIALOGU TECHNICZNEGO
Zaproszeni uczestnicy zostaną powiadomieni o wyznaczonym terminie i godzinie spotkania
niezwłocznie po ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

VIII.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
WNIOSEK
o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym
na wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego proces zakupowy (dalej: „Dialog")
Uczestnik Dialogu:
Nazwa

..................................................................................................................................

Adres

..................................................................................................................................

Tel.

faks ....................... e-mail ...................................... ...............................................

Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko ...................................................................................................................................
Funkcja

..................................................................................................................................

Tel.

faks ....................... e-mail ...................................... ...............................................

Działając w imieniu Uczestnika wskazanego powyżej wnoszę o dopuszczenie do udziału w Dialogu oraz:
1. oświadczam, że:
a. jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Uczestnika na dowód czego
przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie;
b. zapoznałem/am się z ogłoszeniem i w całości akceptuję jego postanowienia;
c. wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Centralny Ośrodek Informatyki
informacji zawartych w niniejszym wniosku dla celów Dialogu lub Postępowania;
2. udzielam zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazywanych informacji do przygotowania
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku przekazania
Zapraszającemu w toku dialogu utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) udzielam zapraszającemu bezwarunkowej
zgody na wykorzystanie tego utworu w całości, bądź w części, na potrzeby przygotowania
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zezwalam na wykonywanie
praw zależnych do utworu, rozporządzenie i korzystanie z opracowań utworu. Zapewnia, że
wykorzystanie utworu przez zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
3. Nasze urządzenie spełnia poniższe warunki:
a) Urządzenie w czasie rzeczywistym wyświetla składany przez użytkownika podpis – TAK/NIE*
b) Urządzenie posiadać częstotliwość próbkowania minimalnie 200Hz – TAK/NIE*
c) Urządzenie udostępnia dla każdej próbki z punktu wyżej informacje takie jak:
i.

Położenie w osi x i y – TAK/NIE*

ii.

Opcjonalnie - Położenie w osi z - wysokość nad urządzeniem (air strokes) - ok 2cm –
TAK/NIE*

iii.

Poziomy nacisku "piórka" na urządzenie - minimalnie 1024 poziomy – TAK/NIE*

Wraz z niniejszym wnioskiem Uczestnik przedkłada:
1. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Uczestnika (np. KRS*,
pełnomocnictwo*).

2 .................................................................................................. **
* - niepotrzebne skreślić
** - należy wpisać jakie dokumenty zostały załączone

Miejscowość,
data: Imię i
Nazwisko: Podps

