OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
poprzedzającym wszczęcie postępowania
w wyniku którego zostanie wyłoniony Operator prowadzący
Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji
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INFORMACJE WSTĘPNE
Działając na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), Gmina Miejska Przemyśl informuje o zamiarze
przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania, w wyniku
którego zostanie wyłoniony Operator prowadzący Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości
i Innowacji.
Ogłoszenie zawiera w szczególności następujące informacje:
1) informację o zamiarze prowadzenia przez Gminę Miejską Przemyśl Dialogu Technicznego
oraz o jego przedmiocie i celu;
2) wskazanie przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia;
3) warunki udziału w Dialogu Technicznym;
4) określenie zasad prowadzenia Dialogu Technicznego;
5) wskazanie miejsca, sposobu i terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w Dialogu Technicznym.
Załącznikami do Ogłoszenia są:
1) opis planowanego Przedsięwzięcia oraz jego wstępnych założeń stanowiący Załącznik Nr 1
do Ogłoszenia;
2) regulamin Dialogu Technicznego stanowiący Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia;
3) wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym stanowiący Załącznik Nr 3
do Ogłoszenia;
4) oświadczenie wymagane od Uczestnika Dialogu w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiący Załącznik Nr 4 do
Ogłoszenia.
Szczegółowe warunki Dialogu Technicznego określa Regulamin Dialogu Technicznego.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do znaczenia pojęć pisanych wielką literą występujących
w Ogłoszeniu zastosowanie mają definicje z Regulaminu Dialogu Technicznego.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Przemyśl
Rynek 1
37-700 Przemyśl
telefon: 016 678-68-20
faks: 016 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona internetowa: www.przemysl.pl
NIP: 795-231-95-92
REGON: 650900341
Osoby upoważnione do kontaktu:
Beata Bielecka, e-mail: b.bielecka@um.przemysl.pl
Tomasz Włoch, e-mail: t.wloch@um.przemysl.pl
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PRZEDMIOT ORAZ CEL DIALOGU TECHNICZNEGO
Przedmiotem oraz celem Dialogu Technicznego są konsultacje i udzielenie informacji w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w wyniku którego zostanie wyłoniony Operator
prowadzący Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji.
Konsultacje i udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, umożliwią Zamawiającemu:
1) ustalenie modelu współpracy z potencjalnym Operatorem Inkubatora;
2) ustalenie najlepszych rozwiązań organizacyjnych i finansowych związanych z prowadzeniem
Inkubatora;
3) kalkulację kosztów oraz przychodów generowanych przez Inkubator;
4) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustalenia warunków
umowy z Operatorem.
Uczestnik dialogu w wyniku prowadzonego Dialogu przedstawi:
1) propozycję modelu współpracy z Zamawiającym w zakresie funkcjonowania Inkubatora;
2) kalkulację kosztów i przychodów związanych z działalnością Inkubatora.
OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zamawiający przewiduje wyłonienie Operatora odpowiedzialnego za kompleksowe
funkcjonowania Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji.
Dalsze założenia co do przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia określono w Załączniku Nr 1 do
Ogłoszenia.
WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
Do udziału w Dialogu Technicznym może być dopuszczony podmiot, który:
1) posiada wiedzę i doświadczenie związane z przedmiotem Przedsięwzięcia;
2) złożył wniosek o udział w Dialogu Technicznym w sposób zgodny z postanowieniami
Ogłoszenia, w szczególności:
a) we wskazanym w Ogłoszeniu terminie i miejscu,
b) należycie wypełniony,
c) podpisany przez umocowaną do tego osobę.
Do udziału w Dialogu Technicznym zostaną dopuszczone wszystkie podmioty, które spełnią
warunki wymienione w ust. 1.
Po ocenie spełniania warunków udziału w Dialogu Technicznym przez podmioty, które złożyły
wniosek, Zamawiający prześle tym podmiotom informację o ich dopuszczeniu lub odmowie
dopuszczenia do udziału w Dialogu.
SPOSÓB PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
Dialog Techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie uczestniczących w nim podmiotów i oferowanych przez nich rozwiązań.
Zamawiający może prowadzić konsultacje w ramach Dialogu Technicznego w wybranej przez
siebie formie, w szczególności:
1) przeprowadzając spotkania z każdym z podmiotów uczestniczących w Dialogu;
2) poprzez pisemne zapytania z wyznaczeniem terminu na odpowiedź, przesyłane pocztą lub
drogą elektroniczną.
Zamawiający ma prawo do ustalania terminu, miejsca, czasu trwania, liczby, sposobu prowadzenia
oraz innych warunków spotkań lub wymiany informacji w ramach Dialogu Technicznego.
Zamawiający ma prawo według własnego uznania do ograniczenia przedmiotu Dialogu
Technicznego.
Dialog Techniczny będzie prowadzony w języku polskim.
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MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA WNIOSKÓW
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym należy złożyć Zamawiającemu
w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca, we wskazanym wyżej miejscu lub za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r.
Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 t.j. z późn. zm.), na adres:
Gmina Miejska Przemyśl
Rynek 1, 37-700 Przemyśl
37-700 Przemyśl
z dopiskiem na kopercie: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym
poprzedzającym wszczęcie postępowania, w wyniku którego zostanie wyłoniony Operatora
prowadzący Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji. Nie otwierać przed 2 marca
2020 r. godzina 14:30”.
Termin składania wniosków do 2 marca 2020 r. do godziny 14:00.
Otwarcie wniosków nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 2 marca 2020 r. o godzinie 14:30
Urząd Miejski w Przemyślu
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
ul. Ratuszowa 1
37-700 Przemyśl
I piętro - pokój nr 22
Otwarcie wniosków będzie jawne.
Podczas otwarcia wniosków Zamawiający poda nazwy oraz adresy podmiotów, które złożyły
wnioski o udział w Dialogu Technicznym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Uczestnika Dialogu oraz osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio uczestnik Dialogu pozyskał
w celu ubiegania się o udział w Dialogu Technicznym jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1,
37-700 Przemyśl.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Przemyśl jest Pan Przemysław
Popiel, kontakt: adres e-mail: bbi@um.przemysl.pl, telefon: 016 675-21-14.
Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., dalej RODO, tym samym, dane osobowe podane przez
Uczestnika Dialogu będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z prowadzonym Dialogiem Technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania, w wyniku
którego zostanie wyłoniony Operator prowadzący Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości
i Innowacji.
Odbiorcami przekazanych przez uczestnika Dialogu danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe Uczestnika Dialogu, zawarte w protokole postępowania, będą przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat licząc od roku następnego po roku, w którym
postępowanie przetargowe na wybór Operatora prowadzącego Przemyski Inkubator
Przedsiębiorczości i Innowacji zostanie zakończone.
Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Uczestnika Dialogu w celu innym niż
cel określony w pkt 4. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane w innym celu niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on
osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych
informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
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Podanie przez Uczestnika Dialogu danych osobowych stanowi wymóg, którego spełnienie
warunkuje możliwość ubiegania się o udział w Dialogu Technicznym.
Uczestnik Dialogu jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym Dialogu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych
z udziałem w przedmiotowym Dialogu.
W celu zapewnienia, że Uczestnik Dialogu wypełnił w/w obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem w Dialogu, Uczestnik Dialogu składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - treść oświadczenia
została zawarta w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia.
Uczestnik Dialogu ma prawo żądać od administrator dostępu do danych osobowych jego
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO
(związanych z prawem Uczestnika Dialogu do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Uczestnika Dialogu do bycia
poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych
z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
oraz prawem otrzymania przez Uczestnika Dialogu od administratora kopi danych osobowych
podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już
zakończonego wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania
danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Dialogu
Technicznego.
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia a treścią Regulaminu Dialogu
Technicznego stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia, pierwszeństwo mają postanowienia
Regulaminu.
Ubieganie się o udział w Dialogu Technicznym i uczestnictwo w nim jest całkowicie dobrowolne
i nie warunkuje ubiegania się o udzielenie jakiegokolwiek zamówienia publicznego.
Wszczęcie i prowadzenie Dialogu Technicznego nie zobowiązuje w jakikolwiek sposób
Zamawiającego, ani jakiegokolwiek innego podmiotu lub jednostki do:
1) wszczęcia jakiegokolwiek postępowania zmierzającego do zawarcia umowy, w tym umowy
odpłatnej, w szczególności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) zawarcia jakiejkolwiek umowy lub podjęcia innej czynności prawnej lub faktycznej;
3) zaciągnięcia jakichkolwiek innych zobowiązań, nie skutkując też ich powstaniem po stronie
Zamawiającego.
Każdy podmiot ubiegający się o udział lub uczestniczący w Dialogu Technicznym pokrywa we
własnym zakresie wszelkie koszty w związku z przygotowaniem się, uczestniczeniem
i przebiegiem Dialogu, a Zamawiający kosztów tych nie zwraca.
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