OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
poprzedzających planowane postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na przeprowadzenie badań, polegających na oszacowaniu
rzeczywistej liczby mieszkańców Wrocławia i wybranych gmin sąsiednich
I.

Zamawiający

Gmina Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8 , 50-141 Wrocław, REGON
931934839, NIP: 8971383551, Adres strony internetowej:
https://bip.um.wroc.pl/
II.

Dane kontaktowe zamawiającego

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzi Biuro Zrównoważonej Mobilności
Urzędu Miejskiego Wrocławia z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032
Wrocław.
adres e-mail: bzm@um.wroc.pl
Osoby wyznaczone do kontaktu:


w zakresie merytorycznym:

Joanna Garbowska, tel. 71 777 79 15, e-mail: joanna.garbowska@um.wroc.pl



w zakresie formalnym:

Danuta Jagiełło, tel. 71 777 78 47, e-mail: danuta.jagiello@um.wroc.pl
Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy
opatrzyć dopiskiem: „Wstępne konsultacje rynkowe – szacunek liczby
mieszkańców Wrocławia i gmin sąsiednich”.
III.

Podstawa prawna Konsultacji

Wstępne konsultacje rynkowe (dalej: Konsultacje) prowadzone będą na
podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) oraz zgodnie
z „Regulaminem przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych”
(dalej: Regulamin), będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia
o wstępnych Konsultacjach (dalej: Ogłoszenie).
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IV.

Przedmiot oraz cel prowadzenia Konsultacji

1. Przedmiotem Konsultacji będzie przeprowadzenie badań polegających
na oszacowaniu rzeczywistej liczby mieszkańców Wrocławia i wybranych
gmin sąsiednich.
2. Celem Konsultacji jest pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy
i informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania: opisu przedmiotu
zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia, określenia warunków
umowy oraz ustalenia wartości zamówienia.
3. Zamawiający oczekuje, że Konsultacje pozwolą na uzyskanie informacji
w zakresie najlepszych i najkorzystniejszych: technicznie,
technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących
służyć oszacowaniu rzeczywistej liczby mieszkańców.
4. Informacje ogólne dla potencjalnych Uczestników zainteresowanych
udziałem w Konsultacjach stanowią załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
5. W toku prowadzonych Konsultacji 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 publicznego.
V.

Warunki udziału w Konsultacjach

1. W Konsultacjach mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie w zakresie przeprowadzania szacunków
demograficznych, tj. w ciągu ostatnich dziesięciu lat wykonali minimum
jedno zamówienie polegające na oszacowaniu liczby osób, np.
mieszkańców danego obszaru z wykorzystaniem technik statystycznych
i łączeniem różnego typu danych.
2. W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Uczestnicy
wypełniają w pkt. 2 Zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacji
rynkowych - wykaz wykonanych usług.
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VI.

Zgłoszenie do udziału w Konsultacjach

1. Uczestnicy zainteresowani udziałem w Konsultacjach, spełniający
wymagania określone w pkt. IV, składają Zgłoszenie do udziału we
wstępnych konsultacjach rynkowych (wzór Zgłoszenia stanowi Załącznik
nr 2 do Ogłoszenia) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi
poniżej.
2. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedno Zgłoszenie do udziału we
wstępnych konsultacjach rynkowych (dalej: Zgłoszenie).
3. Zgłoszenie można składać:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bzm@um.wroc.pl
(skan podpisanego Wniosku),
2) za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres: Biuro
Zrównoważonej Mobilności, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
3) osobiście, w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii Ogólnej Urzędu
Miejskiego Wrocławia, ul. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, sala numer
4, stanowiska 6 i 7,
4. Termin składania Wniosków: do dnia 20.07.2022 r. (środa) do godz.
15:00. Decyduje data i godzina wpływu Zgłoszenia do Zamawiającego.
W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Zamawiający
uznaje za termin złożenia Zgłoszenia – termin i godzinę potwierdzenia
odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału
w Konsultacjach Uczestników, którzy złożą Zgłoszenie po wyznaczonym
terminie.
6. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Uczestnika.
7. Do Zgłoszenia należy dołączyć:
1) aktualny dokument poświadczający należyte umocowanie do
reprezentacji Uczestnika (np. odpis lub informacja z Krajowego
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Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej),
2) pełnomocnictwo, w przypadku dokonywania czynności związanych ze
złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę nie wymienioną
w dokumencie rejestrowym Uczestnika, w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
upoważniające do działania w imieniu Uczestnika.
8. Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.
7.1) powyżej, składa inny dokument poświadczający należyte
umocowanie do reprezentacji Uczestnika.
9. Dokumenty składane w języku innym niż język polski powinny być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. W przypadku niezłożenia przez Uczestnika wymaganych dokumentów
i/lub wątpliwości co do ich treści, Zamawiający może wezwać
Uczestnika do ich uzupełnienia i/lub zwrócić się z prośbą o udzielenie
wyjaśnień.
VII.

Zasady prowadzenia Konsultacji

1. Konsultacje zostają wszczęte z dniem zamieszczenia przez
Zamawiającego Ogłoszenia na swojej stronie internetowej.
2. Konsultacje prowadzone są w sposób zapewniający zachowanie zasady
przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
Uczestników i oferowanych przez nich rozwiązań.
3. Warunkiem udziału w Konsultacjach jest złożenie Zgłoszenia wraz
z pozostałymi wymaganymi dokumentami.
4. Zamawiający zaprosi do udziału w Konsultacjach zakwalifikowanych
Uczestników, którzy spełniają warunki udziału w Konsultacjach i złożą
wszystkie wymagane w Ogłoszeniu dokumenty.
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5. Szczegółowe zagadnienia do omówienia zostaną przekazane tym
Uczestnikom, którzy złożą Zgłoszenie oraz zostaną zaproszeni do
wzięcia udziału w Konsultacjach.
6. Zaproszenie do udziału w Konsultacjach zostanie przesłane na adres email wskazany w Zgłoszeniu, na co najmniej 7 dni przed terminem
wyznaczonego spotkania. Ewentualne kolejne terminy będą
każdorazowo uzgadniane z poszczególnymi Uczestnikami, którzy będą
uczestniczyć w Konsultacjach.
7. Termin spotkania może zostać przesunięty jedynie po wyrażeniu zgody
przez obie strony, jednocześnie nowy termin nie powinien powodować
wydłużenia procedury Konsultacji.
8. Konsultacje prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów
przedstawianych w innych językach powinno być załączone
tłumaczenie na język polski. Zamawiający nie zapewnia tłumacza.
9. Konsultacje mają charakter jawny. Zamawiający nie ujawni w toku
Konsultacji ani po ich zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, wraz
z przekazaniem takich informacji Zamawiającemu zastrzegł, że
przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie
mogą być udostępniane.
10. Zgłoszenie do udziału w Konsultacjach jest równoznaczne z
udzieleniem Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystanie
informacji i/lub utworów stanowiących przedmiot praw autorskich
(w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych), przekazywanych w trakcie niniejszych
Konsultacji na potrzeby realizacji planowanego zamówienia, w tym
przygotowania materiałów niezbędnych do wszczęcia
i przeprowadzenia postępowania.
11. Konsultacje mogą być prowadzone, w zależności od decyzji
Zamawiającego w formie: wymiany korespondencji w postaci pisemnej
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lub elektronicznej, spotkań indywidualnych z Uczestnikami oraz
spotkania grupowego z Uczestnikami.
12. Spotkania indywidualne lub grupowe z Uczestnikami, mogą odbywać
się bezpośrednio lub w formie wideokonferencji. Szczegóły zostaną
ustalone z Uczestnikami drodze uzgodnień telefonicznych lub
mailowych. W przypadku problemów technicznych Konsultacje mogą
być przeprowadzone telefonicznie.
13. Miejsce prowadzenia bezpośrednich spotkań: w siedzibie
Zamawiającego, Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego
Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.
14. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert
w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest
ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, jak również nie jest ogłoszeniem postępowania
na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu
ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usług.
15. Udział w Konsultacjach nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości
o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
16. Za udział w Konsultacjach Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia
oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem
i udziałem w Konsultacjach.
17. Zamawiający w każdym czasie może zakończyć Konsultacje bez
podawania przyczyny.
18. O zakończeniu Konsultacji zamawiający poinformuje wszystkich jego
Uczestników oraz zamieści tę informację na swojej stronie
internetowej.
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VIII.

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych
osobowych

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi
w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja
2016 r. L 119/1).
Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest

danych

Prezydent Wrocławia. Możesz się z nami
skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Prezydent Wrocławia, Urząd
Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141
Wrocław,
- przez e-mail: bzm@um.wroc.pl,
- telefonicznie: +48 71 777 79 22,

Cele

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu

przetwarzania

związanym z przeprowadzeniem wstępnych

danych

konsultacji rynkowych poprzedzających planowane
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
przeprowadzenie badań, polegających na
oszacowaniu rzeczywistej liczby mieszkańców
Wrocławia i wybranych gminach sąsiednich.

Podstawy

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na

prawne

podstawie:

przetwarzania

 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych,
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Okres

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez

przechowywania minimum 5 lat. Następnie Archiwum Państwowe po
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danych

ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich
zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię
A i wtedy Twoje dane osobowe będą przechowywane
przez Urząd Miejski Wrocławia przez 25 lat od
stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej
sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum
Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą
przechowywane wieczyście.

Odbiorcy danych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla
usługodawców wykonujących zadania na zlecenie
Administratora w ramach świadczenia usług IT.
Prawa związane

Przysługują Ci następujące prawa związane

z

z przetwarzaniem danych osobowych:

przetwarzaniem



prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

danych



prawo żądania sprostowania Twoich danych

osobowych

osobowych,


prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich
danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się
z Administratorem danych (dane kontaktowe
powyżej, w pierwszym wierszu tabeli) lub
Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe
w wierszu poniżej)
Inspektor

W Urzędzie wyznaczony został Inspektor Ochrony

Ochrony Danych

Danych – Sebastian Sobecki. Jest to osoba, z którą
można się kontaktować w sprawach dotyczących
przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Ci praw związanych
z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem można kontaktować się w następujący
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sposób:
- listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032
Wrocław
- przez e-mail: iod@um.wroc.pl
- telefonicznie: 71 777 77 24.
Prawo

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do

wniesienia

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

skargi do

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

organu

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Monika Kozłowska-Święconek
Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - Regulamin przeprowadzania Wstępnych konsultacji
rynkowych
Załącznik nr 2 - Zgłoszenie do udziału we Wstępnych konsultacjach
rynkowych (wzór)
Załącznik nr 3 - Informacje ogólne dla zainteresowanych udziałem we
Wstępnych konsultacjach rynkowych
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