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OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NR 1/DPiK/2019 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO 

(zwanego dalej dialogiem technicznym lub Dialogiem) 

poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, 

wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

ul. Prymasa Augusta Hlonda 1 

02-972 Warszawa 

NIP 9512414063 

(zwany dalej Zamawiającym) 

 

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:  

Adres do korespondencji: 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

al. Rzeczypospolitej 1 

02-972 Warszawa 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

Justyna Filochowska, adres e-mail: j.filochowska@muzeumjp2ipw.pl 

 

UWAGA: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog 

techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie strony 

internetowej”. 

 

III. PODSTAWA PRAWNA 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, 

opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu 

internetowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w oparciu o rekomendowany system 

CMS, w tym zagadnienia w zakresie: 

a) opracowania koncepcji serwisu; 

b) opracowania architektury informacji; 

c) przygotowania propozycji makiet funkcjonalnych dla portalu 
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d) przygotowania propozycji projektu graficznego dla strony głównej na podstawie 

zaakceptowanej makiety funkcjonalnej, w oparciu o księgę znaku marki Muzeum dostarczoną 

przez Zamawiającego, zestawu ikon wykorzystywanych w projekcie (format AI, PSB, PNG) 

oraz mapę serwisu ze szczegółowym opisem poszczególnych podstron i funkcjonalności;  

e) przygotowaniu projektów graficznych podstron, zgodnie z opisem zawartości portalu - 

wszystkie elementy ukazane w dostarczonym projekcie graficznym muszą mieć graficzne i 

funkcjonalne odwzorowanie w tworzonym portalu;  

f) wykonania portalu (oprogramowanie front end / back end development);  

g) zaproponowania i wdrożenia systemu CMS wraz z panelem administracyjnym. 

Portal musi być wykonany w oparciu o platformę Wordpress w stabilnej wersji najwyższej na dzień 

podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza w ramach dialogu poznanie rozwiązań w zakresie 

istniejącej innej platformy. 

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie ww. zagadnień w szczególności zważywszy 

na najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne , specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, określenia warunków umowy. 

3. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu 

Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich 

istotnych informacji dla przygotowania planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

V. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym składają zgłoszenia do udziału w 

dialogu technicznym zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1. 

2. Zgłoszenia można składać:  

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres j.filochowska@muzeumjp2ipw.pl;  

3. Termin składania zgłoszeń: 15 marca 2019 r. do końca dnia. Decyduje data wpływu zgłoszenia do 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie  zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do 

udziału w dialogu po upływie wyznaczonego terminie.  

 

VI. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU  

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na 

stronie internetowej Zamawiającego.  

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym 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. Zaproszenie na spotkanie z Uczestnikiem zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu 

do udziału w dialogu technicznym. 

4. Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem spotkania indywidualnego, została podpisana przez 

Uczestnika Dialogu umowa o zachowanie poufności oraz zgoda na wykorzystanie przez 

Zamawiającego wszelkich informacji przekazywanych przez Uczestnika w trakcie prowadzonego 

Dialogu. Wzór umowy oraz zgody zostanie przekazany razem z zaproszeniem na spotkanie 

indywidualne. 

5. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w 

językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.  

6. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania dialogu 

technicznego”.  

7. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań indywidualnych z Uczestnikami oraz 

korespondencji w formie elektronicznej.  

 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA 

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”, 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 

Wyszyńskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, zwane dalej „Muzeum”, 

które oświadcza że jest administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa oraz że posiada 

ważny tytuł prawny do ich przetwarzania oraz przekazania do przetwarzania Muzeum i takie 

przetwarzanie oraz przekazanie nie narusza praw osób, których dane dotyczą; 

2) w Muzeum funkcjonuje adres email: inspektor.rodo@muzeumjp2ipw.pl udostępniony osobom, 

których dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum; 

3) celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przygotowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Muzeum jest 

zobowiązane udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawartych z Muzeum; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przygotowania postępowania, a następnie 

archiwizacji dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz czas 

niezbędny do zweryfikowania prawidłowości przeprowadzanego postępowania i jego realizacji; 
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10) Muzeum dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem  

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

VIII. Uwagi: 

Dialog odbywa się na zaproszenie Zamawiającego. Zamieszczenie na stronie internetowej niniejszej 

informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu nie stanowi formalnego zaproszenia do udziału w 

konsultacjach.  

Dialog jest prowadzony w oparciu i na podstawie Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego 

zatwierdzonego w dniu 08.03.2019 r. 

Przewidywany czas trwania Dialogu: do końca marca 2019 r. 

 

Sposób porozumiewania się z podmiotami: droga elektroniczna 

 


