Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, zwane dalej „ECFC”, z siedzibą w Toruniu,
ul. Rynek Nowomiejski 28, zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych,
których przedmiotem jest:
przygotowanie postępowania na koordynację usług w zakresie wdrożenia obsługi
systemu sprzedaży kart wstępu i biletów dla festiwalu stacjonarnego jaki i online,
przygotowania i wdrożenia obsługi aplikacji online do obsługi biletowej i recepcyjnej
festiwalu, przygotowania wdrożenia serwisu i hostingu strony internetowej, w tym
konfiguracji i połączenia wszystkich platform online związanych z festiwalem,
wdrożenia systemu rozliczania kosztów związanych z obsługą biletową i recepcyjną
festiwalu, w tym kosztów produkcji kart wstępu oraz wynajmu sprzętu i osób do ich
personalizacji oraz obsługa innych wydarzeń realizowanych na rzecz ECFC
oraz Fundacji Tumultu.
PODSTAWA PRAWNA
I.

II.

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie i zgodnie z przepisami art.
84 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019
z późn. zm.; dalej „Ustawa PZP”) oraz zgodnie z „Zasadami przeprowadzania
wstępnych konsultacji rynkowych” (dalej „Zasadami”), opublikowanym na stronie
internetowej Zamawiającego www.ecfcamerimage.pl.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH
KONSULTACJI RYNKOWYCH
1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z planowanym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
przygotowanie postępowania na koordynację usług w zakresie wdrożenia obsługi
systemu sprzedaży kart wstępu i biletów dla festiwalu stacjonarnego jaki i online,
przygotowania i wdrożenia obsługi aplikacji online do obsługi biletowej i recepcyjnej
festiwalu, przygotowania wdrożenia serwisu i hostingu strony internetowej, w tym
konfiguracji i połączenia wszystkich platform online związanych z festiwalem,
wdrożenia systemu rozliczania kosztów związanych z obsługą biletową i recepcyjną
festiwalu, w tym kosztów produkcji kart wstępu oraz wynajmu sprzętu i osób do ich
personalizacji oraz obsługa innych wydarzeń realizowanych na rzecz ECFC
oraz Fundacji Tumult.
2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo/uzyskanie informacji
w zakresie niezbędnym do przygotowania postępowania tj. opisu przedmiotu
zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia lub określenia warunków umowy,
ewentualnie doradztwo w ww. zakresie.
3. Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych będą w szczególności:
1) zakres świadczonych usług;
2) koszty jednostkowe realizacji usług;
3) opisy przedmiotu usługi;

4) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne z zakresu prawa autorskiego,
wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane
z realizacją zamówienia;
5) zagadnienia związane z prawidłowym oszacowaniem wartości planowanego
zamówienia.
4. Przedmiotem konsultacji nie mogą być w szczególności:
1) cena oferowanych usług w tym jakiekolwiek negocjacje w tym zakresie;
2) propozycje stawiania wymogów podmiotowych przez uczestnika;
3) warunki proceduralne zamówienia;
4) propozycje kryteriów oceny ofert.
5. W trakcie wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawiony do
ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych do
wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie
wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie
zamówienia.
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH
RYNKOWYCH
1. Podmioty zainteresowane udziałem (eksperci, władze publiczne, instytucje lub
wykonawcy) we wstępnych konsultacjach rynkowych, składają zgłoszenia do udziału
we Wstępnych konsultacjach rynkowych na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego Ogłoszenia
2. Zgłoszenia, wszelką korespondencję kierowaną na adres do Zamawiającego, należy
składać za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. zamowienia@ecfcamerimage.pl
Termin składania zgłoszeń do 09.04.2021 r. Zamawiający nie jest zobowiązany do
zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych podmiotów, które złożą
zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.
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ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami Ustawy PZP
oraz postanowieniami Zasad opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego
www.ecfcamerimage.pl.
Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych poprzez
wysłanie zaproszenia drogą elektroniczna. Zaproszenie zostanie przesłane na adres email wskazany w zgłoszeniu do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.
Podstawową formą prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych jest forma online
wskazana przez Zamawiającego. Dopuszcza się również w szczególnych przypadkach
formę:
1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
2) spotkania indywidualnego z Uczestnikami
O formie i terminie wstępnych konsultacji rynkowych, Zamawiający poinformuje
w przesłanym zaproszeniu droga mailowa.
Planowany termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest
na 15.04.2021 r.

6.

Zamawiający uprawniony jest do przesunięcia terminu zakończenia wstępnych
konsultacji rynkowych. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o nowym terminie
końcowym, poprzez publikację informacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną na adres do Zamawiającego należy opatrzyć
dopiskiem: „wstępne konsultacje rynkowe na koordynację usług w zakresie wdrożenia
obsługi systemu sprzedaży kart wstępu i biletów dla festiwalu stacjonarnego jaki
i online”.

