WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH NR 2

ZAMAWIAJĄCY

I.

Wojewódzki Szpitala Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Nr Krajowego Rejestru Sądowego 0000457089
NIP : 8883117873
REGON: 341411727
DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

II.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Osoba wyznaczona do kontaktu :
Pan Jarosław Rogiewicz
Nr telefonu: 54 412 94 35
Adres email: jrogiewicz@szpital.wloclawek.pl
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzeć dopiskiem „Wstępne
konsultacje rynkowe – utworzenie centrali telefonicznej, rejestracji medycznej – CALL CENTER”
III.

PODSTAWA PRAWNA

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2021.1129) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzenia
wstępnych konsultacji rynkowych” (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) opublikowanym na stronie
internetowej Zamawiającego.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSULTACJI RYNKOWYCH

IV.

ORAZ

CEL

PRZEPROWADZENIA

WSTĘPNYCH

1. Zamawiający ogłoszą wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i utworzenie centrali
telefonicznej, rejestracji medycznej – CALL CENTER
2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo oraz pozyskiwanie informacji w
zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu zamówienia na zaprojektowania i
wybudowania centrali telefonicznej, rejestracji medycznej.
ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

V.
1.

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z postanowieniem „Regulaminu
przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych” opublikowanego na stronie internetowej
Zamawiającego.

2.

Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie zgłoszenia,
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym
należyte umocowanie do reprezentacji Zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym
Ogłoszeniu .
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3.

Konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z
zastrzeżeniem § 6 ust.10 „Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”. Do
dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dostarczone
tłumaczenia na język polski.

4.

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie
elektronicznej, indywidualnych spotkań lub grupowych
Zamawiającego.

5.

Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest na dzień
19.11.2021r.

korespondencji pisemnej lub
z Uczestnikami w biurze

1. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSUTLACJACH RYNKOWYCH
Podmioty zainteresowane udziałem w we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające
wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania
wstępnych konsultacji rynkowych” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie do
udziału w we wstępnych konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi
dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Zgłoszenie można składać :
a) osobiście w biurze Zamawiającego,
b) za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we
Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, IIp. ADMINISTRACJA,
SEKRETARIAT pok. nr 5.
c) na adres email- jrogiewicz@szpital.wloclawek.pl
3. Termin
składania
Zamawiającego.

zgłoszeń

09.11.2021r.

Decyduje data wpływu zgłoszenia do

4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do wstępnych konsultacji rynkowych podmioty,
które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych
2. Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
3. Ogólny opis przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych
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