Protokół/raport z przeprowadzonego dialogu technicznego

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na
Przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej w terminie sierpień – październik 2017r., w
ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2
Promocja gospodarcza regionu, został zakończony.

I.

II.

III.

Określenie przedmiotu dialogu technicznego
1.

Prowadzony Dialog Techniczny służył zapoznaniu się przez Zamawiającego z
rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi
oferowanymi na rynku w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego
Przedsięwzięcia.

2.

Celem prowadzonego Dialogu Technicznego była:
a.

konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie
planowania i realizacji kampanii promocyjnych o zasięgu międzynarodowym
i jednocześnie świadczącymi usługi w zakresie projektowania rozwiązań
służących promocji oraz budowaniu rozpoznawalności marek;

b.

a także pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą
być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia jak
również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

Uczestnicy Dialogu (na podstawie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu
Technicznym)
1.

MOSQI.TO

2.

Lim8 Sp. z o.o.

3.

Konsorcjum – lider Grupa Eskadra Sp. z o.o. oraz Partner of Promotion
członek

Przebieg Dialogu technicznego
1.

Spotkania w ramach dialogu odbyły się w terminie od 22.06 do 26.06. 2017r. zgodnie
z harmonogramem spotkań ustalonym w porozumieniu ze zgłoszonymi podmiotami
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2.

Dialog prowadzony był oddzielnie z każdym z podmiotów uczestniczących w
Dialogu, w terminach uzgodnionych z podmiotami.

3.

Dialog był prowadzony zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego.

4.

W dniu 26.06.2017r. Zamawiający uznał, że osiągnięty został jego cel określony
w przedmiocie Dialogu.
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