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Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, jako zapraszający (art. 31a ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z późn. zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu 
technicznego poprzedzającego przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem będzie: 

Dostawa stanowiska naziemnego skaningu laserowego (skaner dalekiego zasięgu z akcesoriami 
oraz GPS RTK) wraz z wyposażeniem dodatkowym do archiwizacji i przetwarzania danych 

(stacje robocze, oprogramowanie GIS) 

Celem dialogu jest udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy przed wszczęciem postępowania  
o udzielenia zamówienia publicznego. 

Warunki uczestnictwa w dialogu: 
Warunkiem uczestnictwa w dialogu jest złożenie pisemnego wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu, zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, do dnia 24 kwietnia 2013 r. do godz. 12:00. 
 
Informacja o sposobie porozumiewania się: 
Wnioski i informacje zapraszający i uczestnicy przekazują pisemnie w następujących formach: 

• elektronicznie 
• faksem 
• za pośrednictwem poczty. 

Dialog techniczny prowadzony będzie od 25 kwietnia 2013 r. w siedzibie zapraszającego: Instytut Geografii  
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa odrębnie z każdym podmiotem 
zainteresowanym uczestnictwem w dialogu. O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany 
poinformowany będzie w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie - na adres wskazany we wniosku. 

Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania 
przyczyny. 

Niniejsze zaproszenie nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia. 

Dialog prowadzony będzie w języku polskim. 

Kontakt: 
dr Jacek Wolski  
tel. (22) 697-89-02, faks (22) 697-89-99 z dopiskiem „J. WOLSKI” 
j.wolski@twarda.pan.pl
 
Załącznik: 
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu (wzór) 
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