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Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.:

Produkcja filmu dokumentalnego o realizacji projektu Ochrona siedlisk kserotermicznych w
obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej nr LIFE12 NAT/PL/000053”.

I. Nazwa i adres ogłoszeniodawcy:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie,

Plac Na Stawach 3,30-107 Kraków,,

tel. (12)6198 120, (12) 6198 121, fax: (12) 61 98 122

www.krakow.rdos.goy.pl

2004 r. Prawo

położonych w

*

II. Podstawa prawna
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.

III. OKREŚLENIE CELU I PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO

W celu przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację filmu, RDOŚ w Krakowie chce uzyskać
od podmiotów właściwych ze względu na przedmiot zamówienia - informacje i wiedzę niezbędne w
przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
określenia warunków umowy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

Zgodnie z założeniami projektu LIFE12 NAT/PL/000053, film powinien w szczególności:

1. uzasadniać celowość objęcia ochroną w formie obszaru Natura 2000 12 obszarów
powiecie miechowskim,

2. prezentować bogactwo flory i fauny 12 obszarów Natura 2000,

3. pokazywać działania realizowane w ramach projektu (wycinka drzew i krzewów, koszenie wypas
owiec i kóz, zbiór śmieci, działalność edukacyjna),

4. promować teren Wyżyny Miechowskiej,

5. przekazywać treści edukacyjne zrozumiałe dla młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej,

6. zawierać wypowiedzi pracowników ROOŚ, wypasających, właścicieli gruntów,

7. pokazywać trudności i sukcesy osiągnięte podczas realizacji projektu,

8. przedstawiać środowisko przyrodnicze muraw kserotermicznych w sposób ogólny bez
charakterystyki poszczególnych obszarów,
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9. przedstawić historię powstania muraw kserotermicznych w Polsce i wyjaśniać dlaczego obecnie
murawy są siedliskami zagrożonymi i dlaczego są cenne,

10. pokazać, że dzięki środkom z funduszu Life + rozpoczęliśmy ochronę w ramach europejskiej sieci
ekologicznej Natura 2000,

11. przedstawić w jaki sposób społeczność lokalna postrzega naszą pracę w ramach projektu, jak
jesteśmy odbierani w środowisku lokalnym, czy nasze działania są dla nich korzystne, niekorzystne czy
bez znaczenia,

12. pokazać związek prowadzonych działań ochronnych w powiązaniu z przyrodą (zimą wykoty, wiosną
wyprowadzenie owiec i kóz na murawy, zachowanie się owiec i kóz na murawie wciągu dnia, obfitość
pokarmu wiosną, trudne warunki pogodowe w okresie upalnego lata, ubogość pokarmu późnym latem
i jesienią,

13. przedstawiać problematykę przydatności obowiązujących pakietów rolnośrodowiskowych.

Kilkuminutowa zapowiedź filmu.
Czas trwania filmu: ok. 30-40 min

IV. WARUNKI I ZASADY DIALOGU TECHNICZNEGO

1. Każdy podmiot zainteresowany udziałem w dialogu technicznym jest uprawniony do wzięcia w nim
udziału, jeżeli w terminie i w sposób wskazany w ogłoszeniu złoży prawidłowo wypełniony i
podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym ( załącznik nr 2 do
ogłoszenia) wraz z wymaganymi dokumentami. Po dopuszczeniu do udziału w dialogu
technicznym przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami niniejszego ogłoszenia, podmiot
zainteresowany staje się Uczestnikiem dialogu.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania określone zostały w Regulaminie dialogu
technicznego, stanowiącym załącznik nr 1 do tego ogłoszenia, w razie rozbieżności pomiędzy
niniejszym ogłoszeniem, a Regulaminem dialogu technicznego, postanowienia Regulaminu dialogu
technicznego są wiążące.

3. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie bezpośrednich spotkań, z każdym Uczestnikiem
dialogu technicznego oddzielnie, w terminach określonych przez RDQŚ w Krakowie.

4. Dialog zostanie przeprowadzony w terminie do 25 dni od daty ogłoszenia o dialogu technicznym.
Termin prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu lub skróceniu. O fakcie zmiany
terminu zostaną powiadomieni Uczestnicy.

5. Dialog prowadzony będzie w siedzibie RDOŚ w Krakowie, Plac Na Stawach 3,30-107 Kraków, sala
konferencyjna.

6. Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów
związanych z udziałem w dialogu.

7. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w
innych językach powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez Uczestnika
dialogu.

8. O zakończeniu dialogu technicznego RDOŚ w Krakowie niezwłocznie informuje Uczestników
dialogu technicznego.

V. DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, proszone są o złożenie wniosku o
dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, dalej zwanego wnioskiem, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w pkt. VI.
2. Każdy podmiot może złożyć tylko jeden wniosek.
3. Wniosek powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych
podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania
niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
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4. Prawidłowo wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym wraz z
dokumentami, o których mowa w pkt. VI należy przesłać na adres : Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3,30-107 Kraków ( kopertę należy oznaczyć: „Dialog
techniczny- LF.082.1.79.2016 )„ w terminie: do 4 stycznia 2017 r. „do godz. 12.00.

Elektroniczne kopie dokumentów ( w formacie PDF ) należy jednocześnie przesłać na adres:
izabeIa.znamirowska.krakow(a)rdos.oy.pI.

Vi. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym „należy złożyć:

1) aktualny odpisz właściwego rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego) lub centralnej ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, a w przypadku uczestników zagranicznych
przedłożony powinien zostać odpowiadający tym dokumentom odpis z właściwego rejestru
lub ewidencji wystawiany w kraju ich siedziby lub miejsca zamieszkania przetłumaczony na
język polski,

2) krótką charakterystykę podmiotu składającego wniosek ( opis podmiotu uwzględniający w
szczególności jego doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem dialogu technicznego ) —

załączenie charakterystyki nie stanowi kryterium dopuszczenia do udziału w dialogu
technicznym,

3) pełnomocnictwo (jeżeli wniosek podpisany przez inne podmioty niż uprawnione )„
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
notarialnie.

VII. KONTAKT

Pytania związane z dialogiem technicznym proszę kierować do Sekretarza Komisji: Izabela
Znamirowska: izabela.znamirowska.krakow(ardos.goy.pI, tel. tel. 12 6198155.

VIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 — Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.
Załącznik nr 2 - Regulamin dialogu technicznego

Koordynatof pmektu
Projektu LIFE12 NATJPIJ000053

mgr iWE Izabela Ranaszewska

Ekspsrt ds. ych
NAr;pt „000053




