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OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (dalej FPPP) ogłasza dialog techniczny, którego 
przedmiotem będzie doradztwo i uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie 
stworzenia platformy cyfrowej, skupiającej się na obszarze związanym z Przemysłem 4.0 i 
transformacją cyfrową. Platfroma cyfrowa będzie pozwalała na zbudowanie społeczności 
online i jej zarządzanie oraz umożliwiała:  

• komunikację i nawiązywanie relacji pomiędzy użytkownikami,  
• transfer wiedzy,  
• wymianę informacji,  
• rozwiązywanie problemów przedsiębiorców, dostęp do rozwiązań oferowanych 

przez innych użytkowników. 

Celem dialogu jest uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i 
najkorzystniejszych technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań 
pozwalających stworzyć  platformę cyfrową, z założeniem jednak możliwości jej dalszego 
rozwoju technologicznego przy zapewnieniu braku zagrożenia ograniczeń technologicznych 
do jej rozwoju. Informacje pozyskane w wyniku dialogu pozwolą na przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym ustalenie 
kryteriów oceny ofert, treści istotnych postanowień umowy oraz oszacowanie wartości 
przedmiotu zamówienia przy ww. postępowania. 

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, wykonawca: 

a. dokona szczegółowej analizy potrzeb,  
b. przygotuje dokument wdrożeniowy,  
c. wykona makiety hi-fi, wykona prace programistyczne,  
d. wykona prace testowe oraz udostępni platfromę cyfrową produkcyjnie.  

W dalszej kolejności będzie hostował platfrome cyfrową oraz wykonywał usługi utrzymania 
i rozwoju.   

Wszystkie firmy zainteresowane uczestnictwem w dialogu, posiadające doświadczenie 
zgodne z przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem 
w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie się do dialogu, w sposób i na zasadach 
określonych w niniejszym ogłoszeniu.                           

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości  

ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 Radom 

KRS 0000784300, NIP 796-299-04-69 

Adres do korespondencji; 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości  

Pl. Trzech Krzyży 10/14 pok. 117, 00-499 Warszawa 

Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Grzegorz Kubski, e-mail: zamowienia@fppp.gov.pl  
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Uwaga: Wszelką korespondencję e-mailową, dotyczącą udziału w dialogu, kierowaną do 
Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny dotyczący platformy cyfrowej 
do zarządzania społecznością skupioną wokół Przemysłu 4.0.” 

2. Uczestnicy dialogu technicznego.  

Uczestnikiem dialogu technicznego może być każdy podmiot działający w branży 
informatycznej, który udokumentuje swoje doświadczenie, poprzez złożenie wykazu 
zrealizowanych projektów (załącznik nr 4) potwierdzonych referencjami, wskazującymi na 
należyte wykonanie co najmniej jednej: 

a. usługi informatycznej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi dialogu 
technicznego; 

b. zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności przez podmiot jest krótszy – w tym okresie; 

c. dla co najmniej 5-10 tyś użytkowników; 
d. o wartość nie mniejszej niż 1 mln zł. Do wartości wykonania należy wliczyć wartość 

prac z założonego do wykonania zakresu przedmiotu zamówienia wymienionego 
powyżej w punkcie 1 lit. a-d. 

Doświadczenie będzie stanowiło kryterium zaproszenia Uczestników do dialogu.  

3. Przedmiot i cel dialogu technicznego.  

3.1. Zamawiający zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem będzie stworzenie platformy cyfrowej w 
szczególności do: 

3.1.1. zarządzania społecznością online skupioną wokół Przemysłu 4.0, 

3.1.2. nawiązywania relacji pomiędzy członkami społeczności oraz swobodnego 
komunikowania się, 

3.1.3. wymiany informacji (plików) między członkami społeczności, 

3.1.4. oferowania rozwiązań i usług technologicznych przez członków społeczności 
w ramach społeczności,  

3.1.5. łączenia członków społeczności, tj. automatycznego wyszukiwania pasujących 
do siebie profili użytkowników o podobnych preferencjach lub 
odpowiadających sobie nawzajem i rekomendowanie ich innym 
użytkownikom, 

3.1.6. dostarczania, w ramach społeczności spersonalizowanych treści członkom 
społeczności. Treści te będą wyselekcjonowe w ramach platformy cyfrowej i 
dopasowane do użytkownika na podstawie wprowadzonych przez niego 
danych i informacji w profilu oraz danych i jego aktywności aktywności w 
ramach społeczności. 

3.2. W szczególności celem dialogu będzie:  

3.2.1. wstępne rozeznanie rynku potencjalnych Wykonawców, 

3.2.2. określenie głównych wyzwań technologicznych, w tym dostępnych 
technologii i ich potencjał rozwoju, 

3.2.3. określenie ryzyk technologicznych oraz operacyjnych w zakresie realizacji 
zamówienia – obszar IT, poufność, ochrona danych, bezpieczeństwo, 
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3.2.4. określenie możliwości integracji platformy cyfrowej z obecnym środowiskiem 
informatycznym Zamawiającego, 

3.2.5. określenie terminu oraz pracochłonności realizacji zamówienia w różnych 
wariantach w zależności od proponowanej koncepcji (sposobu realizacji) 
przedmiotu zamówienia wraz z określeniem osób lub zespołów 
gwarantujących wykonanie przedmiotu zamówienia przez wykonawcę w 
założonym terminie, 

3.2.6. określenie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, 

3.2.7. określenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia w zależności od 
proponowanej koncepcji/wariantu, 

3.2.8. określenie oczekiwanych kompetencji Wykonawcy oraz niezbędnych zasobów 
oraz zaangażowania po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,  

3.2.9. określenie warunków i zasad realizacji utrzymania i rozwoju po oddaniu 
produkcyjnym platformy cyfrowej do użytkowania, 

3.2.10. omówienie propozycji pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniu 
o udzieleniu zamówienia, 

3.2.11. przedstawienie przez Wykonawców propozycji warunków SLA adekwatnych 
do przedmiotu zamówienia  

3.2.12. omówienie propozycji zapisów dotyczących odpowiedzialności i kar 
umownych za niewykonanie umowy w konteście i w zależności od warunków 
SLA,  

3.2.13. określenie zakresu informacji i dokumentacji, jakie powinny być zamieszczone 
przez Zamawiającego w SIWZ, w celu przygotowania przez potencjalnych 
Wykonawców pełnej i wiążącej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

3.3. Zamawiający oczekuje, iż Uczestnik dialogu odniesie się co najmniej do wszystkich 
zagadnień przedstawionych w pkt 3.2 oraz wykorzystując wiedzę, standardy i 
najlepsze praktyki przedstawi koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zasady prowadzenia dialogu technicznego.  

4.1. Dialog techniczny prowadzony jest w oparciu o przepisy art. 31a-31d ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

4.2. Szczegółowe zasady prowadzenia dialogu określone zostały w Regulaminie 
prowadzenia dialogu technicznego (dalej Regulamin), stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego ogłoszenia. 

4.3. Dialog techniczny prowadzony jest w sposób określony w § 3 ust. 5 Regulaminu. 

4.4. Dialog prowadzony będzie w języku polskim zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu.  

4.5. Dialog ma charakter jawny zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu. 

4.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rejestracji audio przebiegu dialogu.  

4.7. Zamawiający sporządzi z dialogu pisemny protokół zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu. 

4.8. Podmioty zainteresowane dialogiem otrzymają zaproszenia do udziału w Dialogu, z 
co najmniej trzydniowym (dni robocze) wyprzedzeniem drogą mailową.  

4.9. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczące w nim 
podmioty w sposób określony w § 8 ust. 2 Regulaminu. 
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4.10. Uczestnicy Dialogu udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie 
przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich 
na potrzeby przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia oraz na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, jak również zapewniają, że 
wykorzystanie utworu przez Zamawiającego, co nie będzie naruszało praw osób 
trzecich.  

4.11. Uczestnicy Dialogu są zobowiązani do poinformowania wszystkich osób fizycznych, 
których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym 
dialogiem technicznym o przetwarzaniu ich danych osobowych przez 
Zamawiającego, jak również jest zobowiązany do takiego poinformowania także 
osób, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w ww. celu na dalszych 
etapach dialogu (załącznik nr 3). 

4.12. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek 
zamówienie publiczne.  

4.13. Z tytułu uczestnictwa w Dialogu Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia w 
stosunku do Zamawiającego zgodnie z § 10 Regulaminu. 

5. Warunki udziału w dialogu technicznym.  

5.1. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zaproszenia do dialogu technicznego tylko 
wybrane podmioty .  

5.2. Podmioty, które złożyły zgłoszenie do udziału w dialogu zostaną poinformowane 
przez Zamawiający o wyniku kwalifikacji do dialogu drogą elektroniczną na adres 
poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu. 

6. Procedura dopuszczenia do udziału w dialogu technicznym.  

6.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, stanowiący załącznik nr 
2, wraz z załącznikami należy składać drogą elektroniczną na adres 
zamowienia@fppp.gov.pl do dnia 05.03.2020 r. 

6.2. We wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym należy zamieścić 
następujące dane:  

a. nazwę podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w dialogu, jego 
adres, telefon i adres e-mail, 

b. imię i nazwisko osoby (osób) reprezentującej podmiot, funkcję, adres e-mail oraz 
telefon, 

6.3. Do wniosku należy załączyć: 

a. pełnomocnictwo, w przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa 
przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio 
z dokumentów rejestrowych. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym 
rejestrze lub wpisie do CEIDG. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w 
formie oryginału.  

b. wykaz zrealizowanych projektów, zgodny z załącznikiem nr 4 

c. kopię referencji potwierdzających należyte zrealizowanie projektów, o których 
mowa w w/w wykazie. 

6.4. Podmioty, zaproszone do udziału w dialogu technicznym, zobowiązane są do 
przedłożenia przed rozpoczęciem pierwszego spotkaniu w ramach Dialogu, 

mailto:zamowienia@fppp.gov.pl
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podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu umowy o 
zachowaniu poufności, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

6.5. Wszelka korespondencja pocztą elektroniczną będzie prowadzona wyłącznie z 
osobami wskazanymi w pkt 6.2 lub 6.3 lit.a.  

6.6. Wniosek winien być sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim. Dopuszcza 
się składanie wniosków w formie skanów oryginałów dokumentów.  

6.7. Dialog może przybrać w szczególności formę: 

a. wymiany korespondencji w postaci elektronicznej, 

b. spotkania indywidualnego lub ze wszystkimi Uczestnikami we wskazanym przez 
Zamawiającego biurze w Warszawie lub Radomiu, na określony przez 
Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego trybie i 
terminach.  

6.8. Zamawiający może również zdecydować o prowadzeniu dialogu z wykorzystaniem 
wybranych lub wszystkich form komunikacji w pkt 6.7. 

6.9. Dialog będzie prowadzony do momentu, w którym Zamawiający będzie w stanie 
przygotować zapytanie o udzielenie postępowania, w sposób pełny i wyczerpujący, 
z uwzględnieniem możliwych i dostępnych narzędzi i technologii oraz zdolności 
potencjalnych Wykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach 
rynkowych.  

6.10. Zamawiający może zakończyć dialog na każdym jego etapie zgodnie z § 8 ust. 3 
Regulaminu.  

6.11. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty.  

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w odniesieniu do: 

a) wykonawcy, będącego osobą fizyczną,  

b) wykonawcy, będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność 
gospodarczą,  

c) pełnomocnika wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone w pełnomocnictwie), 

d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 
osobowe zamieszczone w odpisie z KRS), 

e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów w sprawie realizacji 
zamówienia,  

f) osób, których dane osobowe zawarte są w jakimkolwiek załączniku lub 
dokumencie składanym w dialogu,  

2. Niniejszym informujemy, iż: 
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a) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Platforma 
Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu przy ul. Malczewskiego 24, z którą 
można się skontaktować pod adresem: rodo@fppp.gov.pl;  

b) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań i 
obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) (dalej 
PZP), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
przeprowadzeniem dialogu technicznego; 

c) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust 3 PZP; 

d) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, 
przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono 
postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeśli czas trwania umowy przekracza 4 
lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o 
udzielenie zamówienia, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

e) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / 
organizacji międzynarodowej. W związku z jawnością postępowanoia o udzielenie 
zamówienia Pani / Pana mogą być przekazywane do państw spoza EOG z 
zastrzeżeniem, że zostanie im zapewniony odpowiedni stopień ochrony; 

f) obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / 
Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP; 

g) w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;\ 

h) posiada Pani / Pan: 

i. na podstawie art. 15 RODO prawo do sprostowania dostępu do danych osobowych 
Pani / Pana; 

ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników), 

iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lib państwa 
członkowskiego); 

iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 
i) nie przysługuje Pani / Panu: 

mailto:rodo@fppp.gov.pl
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i. prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 
RODO; 

ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 ust. 3 RODO; 
iii. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 21 RODO  w zw. z art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 

 

  

/podpis na oryginale/ 

Andrzej Soldaty 

Prezes Fundacji  

Platforma Przemysłu Przyszłości  

 

 

 

 

/podpis na oryginale/ 

Katarzyna Nosalska  

Członek Zarządu Fundacji  

Platforma Przemysłu Przyszłości  

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 - Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego  

Załącznik 2 - Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego  

Załacznik 3 - Umowa o zachowaniu poufności  

Załącznik 4 - Wykaz zrealizowanych projektów  

 

 


