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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Gmina Mielec  

Adres: ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec 

Tel. : 177730590, Fax.: 177730591 

Adres strony internetowej: www. gmina.mielec.pl  

Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawach merytorycznych:  

- Eliza Fieluba, e-mail: e.fieluba@ug.mielec.pl, tel: 177730590, faks: 177730591 

Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach formalnych: 

- Agnieszka Maj, e-mail: radca@agnieszkamaj.pl, tel: 604-455-613, fax: 17 583 15 00 

 

      II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

1. Gmina Mielec (dalej „Zamawiający”) ma zamiar przeprowadzić postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego, w wyniku którego udzieli zamówienia na wykonanie usługi polegającej na 

opracowaniu dokumentów strategicznych, tj. analiz: atrakcyjności turystycznej, potencjału 

inwestycyjnego wraz z koncepcją zarządzania terenami inwestycyjnymi oraz potencjału rozwoju 

społeczno-gospodarczego gminy oraz zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i form jego ochrony. 
2. Usługa będzie realizowana w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka 

– szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna 

Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

3. Niniejsze ogłoszenie zawiera informację  o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego  i 

stanowi zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznego (dalej „Dialog techniczny”), poprzedzającym 

wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ww. usługi. 

4. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), w 

szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.  

5. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, 

najkorzystniejszymi, a także najnowszymi lub innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie właściwej 

dla przedmiotu planowanej usługi. 

6. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z przedsiębiorcami profesjonalnie 

świadczącymi usługi  w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia oraz pozyskanie przez 
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Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu 

przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne  wykorzystanie informacji pozyskanych od 

uczestników Dialogu Technicznego w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków umowy, z 

zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. W wyniku przeprowadzenia Dialogu Technicznego 

określenie przedmiotu planowanego zamówienia nastąpić ma w sposób wyczerpujący i umożliwiający 

Zamawiającemu nabycie jak najbardziej nowoczesnych lub innowacyjnych i optymalnych z punktu 

widzenia obiektywnych potrzeb Zamawiającego – usług. 

 

III. ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZONEGO DIALOGU TECHNICZNEGO 

1. Dialog Techniczny prowadzony będzie na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

2. Dialog Techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych 

udziałem w Dialogu Technicznym, w terminach określonych przez Zamawiającego. 

3. W przypadku gdy liczba wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu technicznym przekroczy 

10 (słownie: dziesięć), Zamawiający dopuści do udziału w Dialogu Technicznym te 10 (słownie: 

dziesięć) podmiotów, których wnioski o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym, zostały 

złożone jako pierwsze. 

4. Zakładany przez Zamawiającego okres prowadzenia Dialogu Technicznego to 30 dni liczonych od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszego ogłoszenia   o zamiarze 

przeprowadzenia Dialogu Technicznego. Okres prowadzenia Dialogu Technicznego może ulec 

wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych  w przedmiocie Dialogu Technicznego. O 

fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu Technicznym. 

5. Dialog prowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego. 

6. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia Dialogu Technicznego. 

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Dialogu Technicznym otrzymają zaproszenie do udziału w 

Dialogu Technicznym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, licząc do dnia otrzymania 

informacji o zaproszeniu, przy czym informacja może być przekazana zgodnie z wyborem 

Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

7. Za udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia 

8.  Dialog Techniczny będzie prowadzony w języku polskim w formie pisemnej i ustnej. Do 

dokumentów przedstawianych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski. 

9.  O zakończeniu Dialogu Technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczące w 

nim podmioty. 

10. Poprzez udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej 

zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji 

przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych 

warunków Zamówienia i warunków umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku 

Dialogu Technicznego utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, uczestnik przekazujący dany 

utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części 

na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało 

praw osób trzecich. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu Technicznego na każdym etapie bez 

podania przyczyn, w szczególności Dialog Techniczny może zostać odwołany, jeżeli liczba wniosków o 

dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym nie przekroczy 3 (słownie: trzech). 
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12. Udział w Dialogu Technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek 

zamówienie publiczne. 

 

IV. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁĄDANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO 

DIALOGU TECHNICZNEGO 

1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu Technicznego należy składać na adres:     

Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec.                                                          

2. Termin składania wniosków: 25 kwietnia 2013 r. godz. 13:00. 

3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia 

wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego. 

4. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Wniosek należy złożyć w zamkniętej 

kopercie (opakowaniu), która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej 

zawartości bez uszkodzenia opakowania. 

Koperta powinna być opisana według poniższego wzoru: 

 „Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego w sprawie opracowania analiz – nie otwierać do 

25 kwietnia 2013 r. godz. 13:15.”  

5. Dopuszcza się składanie wniosków o dopuszczenie do Dialogu Technicznego za pośrednictwem 

faksu (nr faksu : 177730591). 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

 

1. Warunkiem zaproszenia przez Zamawiającego do udziału w Dialogu Technicznym jest złożenie wniosku o 

dopuszczenie do Dialogu Technicznego, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. 

  

2. Wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli 

uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do 

tego upełnomocnione. Ponadto jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 

pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy uprawnionych jest łącznie kilka osób, wniosek 

musi być podpisany przez wszystkie te osoby. 

 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski. 

 

4. Zamawiający wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły 

pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 2 powyżej, do jego złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem 

pominięcia wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego.      
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Załącznik nr 1 

Nr sprawy: PUE.042.2.31.2013 
 

 

WNIOSEK 

o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym ogłoszonym przez  

Gminę Mielec 

 

Działając w imieniu poniżej wskazanego uczestnika (działających wspólnie uczestników) składam(y) 

niniejszym wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym poprzedzającym ogłoszenie 

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

 

Uczestnik Dialogu Technicznego: 

 

Lp. Nazwa firmy Adres, tel., fax, adres e-mail 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku uczestniczenia wspólnie z innymi podmiotami, prosimy o wypełnienie poniższej tabeli: 

 

Lp. Nazwa firmy Adres, tel., fax, adres e-mail 
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Osoba uprawniona do kontaktów: 

 

Imię i Nazwisko  

Adres  

Adres e-mail  

Nr telefonu  

Nr telefonu  

Nr faksu  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o Dialogu Technicznym prowadzonym dla zadania , którego przedmiotem 

będzie opracowanie dokumentów strategicznych, tj. analiz: atrakcyjności turystycznej, potencjału 

inwestycyjnego wraz z koncepcją zarządzania terenami inwestycyjnymi oraz potencjału rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy oraz zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i form jego ochrony,  w ramach 

Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z 

województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i 

Współpraca, działając w imieniu powyżej wskazanego/ych podmiotu/ów  Dialogu Technicznego 

oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią ogłoszenia o Dialogu Technicznym, 

2) wyrażam gotowość do udziału w Dialogu Technicznym. 

 

Niniejszym udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów 

stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, zezwalam na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, jak również 

zapewniam, że wykorzystanie utworu przez Gminę Mielec nie będzie naruszało praw osób trzecich. 

 

 

 

 

.........................., dnia ..............      ............................................... 

Miejscowość, data             Podpis osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu wnioskodawcy (ów) 
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Załącznik nr 2 

Nr sprawy: PUE.042.2.31.2013 

 

Dialog Techniczny będzie zrealizowany w ramach realizacji projektu pt. „Inwestycje i turystyka – 

szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”. Projekt wdrażany na 

podstawie podpisanej umowy przez PARP nr POPW.01.04.04-00-035/11 z Gminą Mielec, która jest 

liderem i koordynatorem projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej w ramach działania I.4 Promocja i współpraca. Projekt wdrażany jest na podstawie 

podpisanej umowy przez PARP nr POPW.01.04.04-00-035/11 z Gminą Mielec, która jest liderem i 

koordynatorem projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

w ramach działania I.4 Promocja i współpraca.  

 

Głównym celem projektu jest stworzenie ponadregionalnej platformy współpracy pomiędzy 6 gminami 

położonymi na terenie Polski Wschodniej: Gminą Baligród, Gminą Chełm, Gminą Grajewo, Gminą Mielec, 

Gminą Pawłów i Gminą Tuszów Narodowy. Poprzez realizację celu głównego możliwe będzie zapewnienie 

warunków do rozwoju regionu, a tym samym zmniejszenie dysproporcji gospodarczych i społecznych, które 

występują pomiędzy Polską Wschodnią a reszta kraju. 

Cel główny zostanie osiągnięty m.in. poprzez  

- opracowanie dokumentów strategicznych, wpisujących się w politykę rozwoju województw Polski 

Wschodniej. 

 

Opracowanie dokumentów strategicznych, poprzedzonych przeprowadzeniem badań analitycznych 

oraz ich opracowanie. 

 

W ramach realizacji projektu powstanie szereg dokumentów zawierających szczegółowe badania i analizy 

gmin Polski Wschodniej. Dokumenty te będą miały zarówno charakter analityczno - strategiczny, jak 

również operacyjny. Będą się składały na długoterminową politykę rozwoju regionalnego Polski 

Wschodniej.  

 

1. Opracowanie Analizy potencjału inwestycyjnego (wraz z koncepcją zarządzania terenami 

inwestycyjnymi): 

Województwa Polski Wschodniej są regionem, który odznacza się małym zainteresowaniem inwestorów 

zagranicznych. Głównym powodem jest słabsza, niż w innych regionach, kombinacja czynników, 

kształtujących ogólną atrakcyjność inwestycyjną. W celu wypracowania kompleksowej polityki gmin Polski 

Wschodniej wobec inwestorów, w ramach projektu przewidziano opracowanie Analizy potencjału 

inwestycyjnego wraz z koncepcją zarządzania terenami inwestycyjnymi gmin. Zlecenie prac badawczych 

będzie uwzględniało przeprowadzenie faktycznych badań, między innymi ankietowych i konsultacji. 

Motywem przewodnim dokumentu będzie współpraca gmin na rzecz podniesienia ich atrakcyjności 

inwestycyjnej. Podstawowe elementy analizy to: główne wskaźniki gospodarcze, położenie i dostępność 

transportowa, dostępność teleinformatyczna, infrastruktura gospodarcza, kosztochłonność inwestycji, klimat 

inwestycyjny oraz koncepcja zarządzani terenami inwestycyjnymi.  
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W tym zakresie opracowane zostaną dwie analizy- na rzecz dwóch gmin (Mielec i Tuszów Narodowy), z 

czego jedna (na rzecz gminy Tuszów Narodowy) ograniczona zostanie do analizy potencjału inwestycyjnego 

bez opracowania koncepcji zarządzania terenami inwestycyjnymi. 

 

2. Opracowanie Analizy potencjału rozwoju społeczno-gospodarczego gmin: 

Analiza ta będzie obejmowała dokładne badania demograficzne, badanie zasobów kapitału ludzkiego i 

społecznego, badania postaw społecznych wobec planowanych działań, prowadzenie konsultacji 

społecznych, wsparcie w komunikowaniu pomiędzy władzami a mieszkańcami, badania możliwości 

zwiększenia transferu technologii oraz rozwoju innowacji, analizy konkurencyjności rynku pracy, doradztwo 

w zakresie budowania wizerunku regionu w mediach, ocenę wewnętrznej i zewnętrznej atrakcyjności 

regionu, analizę przepływu informacji wewnątrz regionu, optymalizację przepływu informacji, pomiary 

poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

 

W tym zakresie opracowana zostanie analiza na rzecz  jednej gminy - Mielec. 

 

3. Opracowanie Analizy atrakcyjności turystycznej (wraz z koncepcją zagospodarowania miejsc 

o szczególnej atrakcyjności). 

Analiza będzie zawierała charakterystykę potencjału turystycznego gmin z uwzględnieniem atrakcji 

przyrodniczych i pozaprzyrodniczych, analizę klimatyczną, analizę trendów w turystyce w odniesieniu do 

potencjału i możliwości gmin Polski Wschodniej, z uwzględnieniem badań ankietowych turystów, 

propozycji rozwiązań w dziedzinie turystyki, przykłady zastosowania nowoczesnych rozwiązań 

turystycznych w oparciu o zrównoważony rozwój i zachowanie walorów środowiska naturalnego. 

 

W tym zakresie opracowane zostaną dwie analizy- na rzecz dwóch gmin Baligród i Pawłów, z czego jedna 

(gmina Baligród) ograniczona zostanie do analizy atrakcyjności turystycznej bez opracowania koncepcji 

zagospodarowania miejsc o szczególnej atrakcyjności. 

 

4. Opracowanie Analizy zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz form jego ochrony: 

Polska Wschodnia powszechnie uważana jest za region o wysokich walorach środowiska naturalnego, co 

stanowi niewątpliwy atut. Środowisko przyrodnicze Polski Wschodniej – poszczególne jego elementy, jak i 

całe struktury krajobrazowe, podlegają jednak ciągłym przemianom, zarówno pod wpływem czynników 

naturalnych, jak i antropogenicznych. Zintensyfikowany rozwój gospodarczy może przynieść negatywne 

efekty w tym obszarze, dlatego w planowaniu polityki rozwoju regionalnego konieczne jest uwzględnienie 

aspektów środowiskowych. W celu rozpoznania prawidłowości funkcjonowania środowiska przyrodniczego, 

jak również przewidywania jego rozwoju w różnych skalach czasowych i przestrzennych, niezbędne jest 

przeprowadzenie dokładnej analizy wybranych elementów środowiska przyrodniczego uznanych jako 

wskaźnikowe. Zapewni to uzyskanie wiarygodnych danych które pozwolą na określenie aktualnego stanu 

środowiska przyrodniczego, w zakresie rozpoznania charakteru zagrożeń i przedstawienia propozycji 

ochrony. 

 

W tym zakresie opracowana zostanie analiza na rzecz jednej gminy - Mielec. 


