Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych

Nowy Bedoń, 06.07.2021
Zn. spr.: EZ.270.1.4.2021

ZAPROSZENIE DO WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
Zapraszający:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek
Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Nowy Bedoń,
ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol tel.: (42) 677-25-00, www.bedon.lasy.gov.pl,
NIP: 728 000 86 66
Telefon: 601 846 348,
Osoba do kontaktów: Jakub Sarzyński; e-mail: jakub.sarzynski@bedon.lasy.gov.pl
Strona Internetowa: www.bedon.lasy.gov.pl
Godziny: od 7:30 do 15:30
Cel i przedmiot KONSULTACJI:
Celem konsultacji jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym.
Konsultacje nie służą przekazywaniu przez Zamawiającego uczestnikom informacji
o zamiarach inwestycyjnych.
Tryb:
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Przedmiot konsultacji rynkowych:
Uzupełnienie wiedzy w zakresie opracowania opisu przedmiotu zamówienia
systemu/aplikacji do fotogrametrycznego pomiaru surowca drzewnego, opartego na analizie
obrazu cyfrowego. System/aplikacja musi wykonywać pomiar, który będzie dawał wynik
zgodny z wynikiem wykonanym z zachowaniem zasad zawartych w obowiązujących
w Lasach Państwowych warunkach technicznych pomiaru drewna, wprowadzonych
Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 września 2019 roku.
Pozyskanie przykładowych, dotyczących realizowanych wcześniej podobnych usług,
istotnych postanowień umownych lub wzoru umowy, którego zapisy mogą być wykorzystane
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgłoszenie udziału w KONSULTACJACH:
Warunkiem koniecznym udziału w konsultacjach jest złożenie wypełnionego i podpisanego
przez osobę uprawnioną do reprezentacji zgłoszenia, zgodnie z dołączonym do zaproszenia
wzorem – załącznik nr 1 na adres poczty elektronicznej: przetargi@bedon.lasy.gov.pl

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol
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www.bedon.lasy.gov.pl

Wykonawcy mogą zgłaszać udział w konsultacjach do dnia 12 lipca 2021 r.
Zgłoszenie można złożyć w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym lub też
w postaci skanu zgłoszenia podpisanego ręcznie.
TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI:
Zapraszający planuje rozpoczęcie pierwszego etapu konsultacji nie wcześniej niż 14 lipca
2021 r.
Zaproszenie do uczestnictwa w drugim etapie konsultacji zostanie przesłane w terminie nie
krótszym niż 5 dni przed datą wyznaczonego spotkania wraz z wykazem informacji
i dokumentów, których przedłożenia oczekuje Zapraszający.
ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI:
Konsultacje prowadzone będą:
I.

etap w formie pisemnej: Uczestnicy udzielą pisemnej odpowiedzi na przygotowany
i przesłany drogą elektroniczną zestaw pytań dotyczący przedmiotu konsultacji,
w terminie wskazanym w odrębnym piśmie oraz przekażą przykładowe istotne
postanowienia umowne/wzór umowy dotyczące realizowanych wcześniej podobnych
usług. Brak nadesłanych odpowiedzi w terminie skutkuje rezygnacją z udziału
w następnym etapie konsultacji.

II.

etap w formie ustnej: Zapraszający po analizie nadesłanych odpowiedzi zaprosi
wybranych uczestników do indywidualnych spotkań (z każdym z Uczestników
osobno) w siedzibie Zapraszającego lub w innym miejscu, które zostanie określone
w Zaproszeniu do uczestnictwa w II etapie konsultacji, na którym uczestnicy będą
mieli możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań/projektów.

Konsultacje będą prowadzone w języku polskim.
Konsultacje będą prowadzone do momentu, gdy Zapraszający, na podstawie uzyskanych
od Uczestników konsultacji informacji uzna, że pozyskana wiedza jest wystarczająca
do przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli
dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
konsultacji tego wymaga, Zapraszający może powołać biegłych lub innych doradców,
w szczególności prawnych, technicznych lub ekonomicznych.
Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.
Zapraszający nie ujawni w toku konsultacji ani po ich zakończeniu informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2020, poz. 1913 ze zm.), jeżeli Uczestnik,
nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zapraszającemu, zastrzegł, że przekazywane
informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
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Informacje dodatkowe:
Zapraszający, po zakończeniu konsultacji, zamierza przeprowadzić
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp.

postępowanie

Przeprowadzenie konsultacji nie jest równoznaczne z obowiązkiem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsultacje są prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie potencjalnych wykonawców w nim uczestniczących.
Udział w konsultacjach nie jest
o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

warunkiem

ubiegania

się

w

przyszłości

Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dla uczestników konsultacji.

Z poważaniem

Piotr Cieplucha
Dyrektor
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego
Lasów Państwowych w Bedoniu
/podpis złożony elektronicznie/

Załączniki:
1. Zgłoszenie udziału w konsultacjach
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia

…………….………….…………………………
(pieczęć firmowa)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONSULTACJACH RYNKOWYCH
których przedmiotem jest uzupełnienie wiedzy w zakresie opracowania opisu przedmiotu
zamówienia systemu/aplikacji do fotogrametrycznego pomiaru surowca drzewnego
I. DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI
………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………
……….
(nazwa i adres)

Tel.: …………………………………..
E-mail:
…………………………………………………

II. KONTAKT

……………………………………………………………………………………………….......
(imię i nazwisko)

Tel.: …………………………………..

E-mail: …………………………………………

…………………………..
(Podpis)
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