INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
W związku z przystąpieniem do realizacji postepowania, którego przedmiotem jest zamówienie
obejmujące aranżacje i wyposażenie Zespołu Sal Kinowych w ramach poszerzenia oferty kulturalnoedukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej, „EC1 Łódź – Miasto Kultury" w Łodzi informuje
o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, zgodnie z art. 84 ust. 1 Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U 2021 poz.1129 ze zm.).
Realizacja zamówienia ma obejmować wyposażenie sal kinowych zawierające:
1) dostawę i montaż foteli kinowych;
2) dostawa i montaż paneli akustycznych;
3) dostawa i montaż nagłośnienia;
4) dostawa i montaż systemu projekcyjnego.
Konsultacje będą dotyczyły zamówienia ujętego w planie postępowań „EC1 Łódź – Miasto Kultury"
w Łodzi na rok 2022 w pozycji 3.3.6.
Plan postępowań na rok 2022 Zamawiającego znajduje się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/moclient-board/bzp/tender-details/2022%2FBZP%2000011865%2F05%2FP
oraz
na
www.bip.ec1lodz.pl
w zakładce „Plan postępowań”.
Celem przeprowadzenia konsultacji jest uzyskanie wiedzy w zakresie niezbędnym do przygotowania
i ogłoszenia postępowania przetargowego, w tym oszacowania budżetu stosownego do zamówienia,
czasu potrzebnego na realizację zamówienia, uzyskania wiedzy na temat rozwiązań technologicznych,
zdefiniowania zagadnień, które z punktu widzenia samej realizacji mogą być wyjątkowo
skomplikowane i kłopotliwe.
Zakres konsultacji będzie obejmował:
1. oznaczenie orientacyjnej wartości zamówienia;
2. wskazanie terminów realizacji oraz harmonogramu dostaw i usług;
3. odniesienie się do możliwości jego podziału na części na części;
4. wskazanie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia;
5. ustalenie możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia w partnerstwie (konsorcjum) lub
samodzielnie;
6. uzyskanie wiedzy na temat możliwości i rozwiązań technologicznych;
7. oznaczenie ryzyk związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i z jego realizacją.
W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający udostępnia dokumentacje projektową oraz
pytania, które zamierza zadać w Wykonawcom zaproszonym do Wstępnych Konsultacji Rynkowych.
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nazwą:
„Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”
(UDA-RPLD.06.01.01-10-0005/20-00).
Warunki udziału:
Wstępne konsultacje rynkowe będą odbywać się w okresie od 07 czerwca do 30 czerwca 2022 roku
w formie i terminie uzależnionym od zgłoszenia wykonawców.
Wykonawców chętnych do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych prosimy o przesłanie
zgłoszenia do Zamawiającego drogą mailową na adresy: zamowienia@ec1lodz.pl,
anna.adamiak@ec1lodz.pl Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału we wstępnych konsultacjach
rynkowych mija 14 czerwca 2022 roku o godzinie 12:00.

