
Ogłoszenie dialogu technicznego  

dotyczącego rozwiązań technicznych, dokumentacyjnych i organizacyjnych w zakresie 

dostaw ubrań roboczych, ochronnych oraz środków ochrony osobistej dla pracowników 

PGNiG TERMIKA SA  

 

I. Nazwa i dane Zamawiającego (podmiotu prowadzącego Dialog): 

PGNiG TERMIKA SA 

ul. Modlińska 15 

03-216 Warszawa 

NIP: 525-000-06-30 

REGON 010381709 

KRS 0000025667, Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy 

www.termika.pgnig.pl 

tel.: (+48 22) 587 84 69, faks: (+48 22) 587 84 68 

Osoby wyznaczone do kontaktów: 

w zakresie procedury dialogu: 

Mariusz Madej, e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl  

w zakresie merytorycznym 

Tomasz Borkowski, e-mail: tomasz.borkowski@termika.pgnig.pl  

 

II. Określenie celu i przedmiotu Dialogu: 
 

Celem Dialogu jest uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych 
i najkorzystniejszych technicznie, organizacyjnie rozwiązań mogących służyć realizacji umowy 
dostaw ubrań roboczych, ochronnych oraz środków ochrony osobistej dla PGNiG Termika SA 
Przedmiot dialogu: 
Konsultacje dotyczące najnowszych rozwiązań w zakresie odzieży roboczej, ochronnej obuwia 
ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. 
Konsultacje na temat dokumentacji technicznej odzieży roboczej, ochronnej i środków ochrony 
indywidualnej. 
Konsultacje w zakresie sposobu realizacji zamówienia (kompletacja dostaw, minimum 
logistyczne, czas realizacji dostaw, wykorzystanie rozwiązań informatycznych). 
 
Dialog prowadzony jest w języku polskim. W sytuacji, gdy Uczestnik posługuje się językiem 
obcym, powinien komunikować się za pomocą tłumacza, zapewnionego na swój koszt.  
 

III. Warunki udziału w Dialogu 

Do wzięcia udziału w Dialogu zaprasza się wyłącznie podmioty, które w okresie 5 lat 

poprzedzających dzień ukazania się ogłoszenia o Dialogu zrealizowały co najmniej jedno 

zamówienie obejmujące minimum roczne dostawy odzieży ochronnej, obuwia ochronnego 
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i środków ochrony indywidualnej (w tym odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej 

antyelektrostatycznej) na rzecz Zamawiającego w branży przemysłowej lub energetycznej 

zatrudniającego powyżej 1000 pracowników. 

Do wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu należy dołączyć listę referencyjną 

sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru wniosku o 

dopuszczenie do Dialogu z wykonanych zamówień. 

 

IV. Procedura dopuszczenia do udziału w Dialogu 

Zamawiający przewiduje dopuszczenie do Dialogu maksymalnie 5 wnioskodawców, którzy 

wykażą najwięcej usług spełniających warunki udziału w liście referencyjnej. 

Wszystkie podmioty, posiadające doświadczenie określone w pkt. III powyżej  

i zainteresowane udziałem w Dialogu są proszone o zgłoszenie tego zamiaru  

w terminie do dnia 13.12.2019 r. do godz. 15.00.  

Zamawiający przyjmuje zgłoszenie dokonane w formie: 

• Za pośrednictwem platformy przetargowej https://termika.eb2b.com.pl  

• Pocztą elektroniczną na adres: mariusz.madej@termika.pgnig.pl  

We wniosku o dopuszczenie do Dialogu należy zamieścić następujące dane: nazwę/imię 

i nazwisko wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, adres e-mail wnioskodawcy, a także numeru 

telefonu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) 

składająca wniosek o dopuszczenie do Dialogu jest upoważniona  

do reprezentowania zainteresowanego podmiotu. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski.  

Wzór wniosku o dopuszczenie do Dialogu wraz z załącznikiem został opublikowany na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz na platformie przetargowej https://termika.eb2b.com.pl  

O terminie i miejscu spotkania każdy Uczestnik poinformowany będzie w formie pisemnej  

lub elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.  

Niniejsze ogłoszenie o Dialogu nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu  

art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów 

Ustawy, Regulaminu udzielania zamówień w Grupie Kapitałowej PGNiG TERMIKA.  
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