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Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (NFZ)  

ul. Grójecka 186 

02-390 Warszawa 

 

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

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018) zwanej dalej 

"ustawą". 

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym 

Przedmiot dialogu technicznego: 

W związku z planowanym pozyskaniem kilkudziesięciu pracowników o kompetencjach  

z dziedziny IT zapraszamy do  udziału w dialogu technicznym, którego  głównym celem 

będzie pomoc w przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na usługi 

pozyskania wspomnianych pracowników poprzez m.in.: 

1) preselekcję odpowiednich kandydatów do formalnego procesu rekrutacji, 

2) „body leasing”,  

3) kontraktowania osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, itp. 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje się do projektu budowy nowego systemu 

informatycznego płatnika oraz realizacji innych projektów informatycznych, związanych z 

budową nowych systemów. W tym celu przewidziane jest zaangażowanie na przestrzeni 

około dwóch do czterech lat kilkudziesięciu specjalistów IT w preferowanej formie 

zatrudnienia na etat lub innych tj. „body leasing”, kontrakt usługowy.  

Cele dialogu technicznego:  

1. Pomoc w przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

2. Doradztwo w wyborze skutecznych technik i narzędzi, jakie będą mogły zostać 

zastosowane w procesie selekcji kandydatów - specjalistów IT, których Zamawiający 

będzie rekrutował lub wynajmował, kontraktował. 

3. Uzyskanie informacji o możliwych sposobach i wariantach dostępu do baz wiedzy o 

specjalistach IT, którzy mogliby być przedmiotem zainteresowania Zamawiającego. 

Zasady prowadzenie dialogu: 

1. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie zobowiązuje Zamawiającego 

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

w przedmiocie planowanego przedsięwzięcia. 
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2. Po otwarciu wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu komisja przeprowadza 

ocenę spełnienia warunków formalnych oraz przygotowuje harmonogram spotkań  

z zainteresowanymi podmiotami spełniającymi warunki formalne. 

3. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników 

związanych z udziałem w dialogu. 

4. Dialog prowadzi się w języku polskim. Dialog ma charakter jawny z zastrzeżeniem 

ust.12 Wszelkie oświadczenia, wnioski (z wyłączeniem wniosku stanowiącego 

załącznik nr 1 do ogłoszenia), zawiadomienia oraz informacje mogą być 

przekazywane pomiędzy Zamawiającym oraz uczestnikami faksem lub drogą 

elektroniczną, chyba że Zamawiający wskaże inaczej. 

5. Dialog będzie prowadzony do dnia, w którym Zamawiający pozyska informacje  

i będzie w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych 

przez  uczestników dialogu, rodzaje i zakresy usług najlepiej spełniające jego 

potrzeby. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia dialogu na każdym jego etapie bez 

podania przyczyn. 

7. O zakończeniu dialogu Zamawiający informuje wszystkie podmioty uczestniczące  

w dialogu. 

8. Od decyzji Zamawiającego w toku dialogu nie przysługują uczestnikom dialogu żadne 

środki odwoławcze. 

9. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu 

przepisów art. 66 kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu 

w rozumieniu przepisów ustawy, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. 

10. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera 

prawnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym, ani na wybór 

koncesjonariusza w rozumieniu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

11. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości 

o jakiekolwiek zamówienie publiczne.  

12. Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu ani po jego zakończeniu informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 

1503 ze zm.), jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji 

Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane 

innym podmiotom.  

Warunki udziału w dialogu:  

1. Wykonawca musi wykazać się niezbędną wiedzą i doświadczeniem tj.  

a. prowadzeniem działalności rekrutacyjnej, body leasingu i podobnych przez 

okres co najmniej 7 lat; 

b. należytym wykonaniem od 1 stycznia 2014 r. zrealizowanych samodzielnie, 

usług rekrutacji lub „body leasingu” co najmniej 30 pracowników na 

stanowiska o specyfice IT, wymienione w załączonym Wykazie Stanowisk, 

które są potwierdzone stosownymi referencjami od pracodawców zlecających 

usługi. 

 

2. Podmioty mogą posługiwać się wyłącznie referencjami własnymi. Korzystanie  

z referencji innych podmiotów jest wykluczone.  
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3. Wykonawca przedstawi koncepcję – kilkustronicowy opis koncepcji projektu 

usługowego. W jego treści powinien być zawarty zarys propozycji (zestawu) usług 

preselekcji kandydatów, „body leasingu”, itp., które zapewnią skuteczne pozyskanie 

właściwego personelu do projektów budowy i wdrożenia systemu informatycznego i 

zminimalizuje możliwe ryzyka. 

4. Zamawiający oceni złożone koncepcje pod względem ich spójności i przydatności  

w realizacji swojego przedsięwzięcia i zastrzega sobie prawo do zaproszenia  

do dialogu wybrane podmioty, spośród wszystkich, które przekażą opis koncepcji 

projektu usługowego. 

5. W celu udokumentowania spełnienia warunków dopuszczenia Wykonawca   

przedstawi referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy .  

6. Podmioty, które przystępują do dialogu technicznego, zobowiązane są do przedłożenia: 

a. wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia; 

b. wykazu usług rekrutacji wykonanych od 1 stycznia 2014 roku, zrealizowanych 

samodzielnie, co najmniej 30 pracowników na stanowiska o specyfice IT, 

wymienione w załączonym Wykazie Stanowisk, które są potwierdzone 

stosownymi referencjami od pracodawców zlecających usługi; 

c. opis koncepcji projektu usługowego.  

Informacja o sposobie porozumiewania z Wykonawcami: 

Uprawnionymi pracownikami Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są 

(w dni robocze, od poniedziałku do piątku,  w godz. 8.00 – 15.00): 

1) w sprawach dotyczących strony techniczno-formalnej niniejszego postępowania: 

 imię i nazwisko: Gabriela Zawadzka, Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

 tel. + 48 22 572 62 78  

 e-mail: gabriela.zawadzka@nfz.gov.pl  

2) w sprawach dotyczących aspektów merytorycznych udziału w dialogu: 

 imię i nazwisko: Elżbieta Święcicka-Kijewska, Biuro Kadr i Szkoleń 

 tel. + 48 22 572 60 87 

 e-mail: elzbieta.swiecicka-kijewska@nfz.gov.pl 

 

 imię i nazwisko: Paweł Szymański, Departament Informatyki 

 tel.  + 48 22 572 61 62 

 e-mail: pawel.szymanski@nfz.gov.pl 
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Miejsce oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego:  

Wnioski należy składać w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, przy  

ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02. w terminie do dnia 18.05.2018 r. do godz. 

12:00  

Do ogłoszenia załączono: 
Formularz wniosku (załącznik nr 1), 

Wykaz stanowisk (załącznik nr 2). 


