INFORMACJA O KONSULTACJACH RYNKOWYCH

ZAMAWIAJĄCY:
„Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o.
Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-21-77-888, KRS: 0000113771
DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
„Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o.
Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 639 05 61
e-mail: zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl
adres strony internetowej: http://www.nemo-wodnyswiat.pl/index.php?page=bip
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Piotr Gajda
nr telefonu: 572 951 081
e-mail: p.gajda@nemo-swiatrozrywki.pl
Uwaga:
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:
„Konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie pn.: Instalacja układu kogeneracyjnego wraz z instalacją fotowoltaiczną
oraz dostawą stacji transformatorowej w obiekcie „Nemo - Wodny Świat
Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.

I. PODSTAWA PRAWNA
Konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych.
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II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI
RYNKOWYCH
1.Konsultacje rynkowe prowadzone są w związku z

planowanym postępowaniem

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest instalacja układu
kogeneracyjnego.
2.Celem negocjacji rynkowych jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie
- wdrożenia wysokosprawnej kogeneracji gazowej, dla potrzeb dostarczania ciepła
oraz energii elektrycznej o mocy 200kWe i mocy cieplnej 241kWt wodzie
technologicznej 70/90oC i sprawności elektrycznej 41,0% i całkowitej 90,4%
wraz z uzupełniającą
- instalacja PV o mocy około 130kWp instalowaną na dachu budynków
zlokalizowanych pod adresem, Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- Posadowienie i instalacja kontenerowej stacji transformatorowej niezbędnej dla
zmiany grupy taryfowej z C na B w sąsiedztwie istniejącej stacji trafo BDD 41815
3.W toku konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub
rozszerzenia zakresu przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego
ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania
o udzielenie zamówienia.
Szczegółowy opis zawarto w koncepcji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1.

Podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach rynkowych składają zgłoszenia do

udziału w konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1)
2.

Zgłoszenia można składać:

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl
3.

Termin składania zgłoszeń 06.06.2022 r.

4.

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
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IV. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI RYNKOWYCH
1. Warunkiem udziału w konsultacjach rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji wraz z dokumentem poświadczającym należyte
umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszej
Informacji.
2. Zamawiający zaprosi do udziału w konsultacjach rynkowych podmioty, które złożą
zgłoszenie w terminie. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany
w zgłoszeniu do udziału w konsultacjach rynkowych.
3. Konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów
sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język
polski.
4. Konsultacje rynkowe mają charakter jawny.
5. Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie ustnej.
6. Z konsultacji rynkowych sporządzony zostanie protokół.

……………………………….

Załączniki: 1. Zgłoszenie do udziału w konsultacjach rynkowych
Załączniki: 2. Koncepcja instalacji kogeneracji
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Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE
Nazwa Wykonawcy….................................................................................................................
Siedziba….....................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat
…...................................................................................................................................................
tel...................................................................... e-mail….............................................................
Regon. …..........................................................NIP…..................................................................
Nawiązując do Informacji o konsultacjach rynkowych na zadanie pn.: .: Instalacja układu
kogeneracyjnego wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz dostawą stacji
transformatorowej w obiekcie „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp.
z o.o. zgłaszam chęć udziału w konsultacjach rynkowych.

........................................
podpis Wykonawcy

Dane osobowe wskazane w treści zgłoszenia będą przetwarzane przez „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”
Sp. z o.o. (dalej Nemo) w celu organizacji konsultacji rynkowych oraz komunikacji z Wykonawcami przez okres
1 roku od wyłonienia wykonawcy. Kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym po stronie
Zamawiającego możliwy jest pod adresem: iod@nemo-swiatrozrywki.pl. Dostęp do danych mogą mieć podmioty
upoważnione z tytułu przepisów prawa, a także podmioty świadczące wsparcie techniczne, organizacyjne lub
prawne dla Nemo.
Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, ich sprostowania, żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec niewłaściwego
przetwarzania. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na
niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
Podanie danych osobowych jest konieczne do zgłoszenia udziału w konsultacjach.
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