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Projekt zestawienia zagadnień do omówienia w czasie I tury dialogu 

 

Przed I turą dialogu konkurencyjnego zostaną przekazane partnerom prywatnym 

następujące dokumenty oraz dane: 

− Memorandum Informacyjne nt. projektu (zawierające opis potrzeb i wymagań 

zamawiającego oraz regulamin prowadzenia dialogu konkurencyjnego), 

− Zestawienie zagadnień I tury dialogu konkurencyjnego, 

− Hasło dostępu do  serwera, na którym udostępniono dokumentację dotyczącą 

projektu. 

 

W trakcie I tury dialogu konkurencyjnego zostaną omówione kwestie: 

− struktury organizacyjnej Zespołu projektowego, 

− celu, przedmiotu, zakresu rzeczowego, wstępnego modelu realizacji i finansowania 

projektu oraz zagadnienia związane z możliwością dofinansowania projektu  

ze środków UE, 

− doświadczenia partnera prywatnego przy realizacji projektów ppp w zakresie 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

− harmonogramu wizji lokalnych w obiekcie, 

− harmonogramu dialogu konkurencyjnego. 

Jednocześnie każdy z partnerów prywatnych będzie miał możliwość uzyskania odpowiedzi w 

zakresie kluczowych zagadnień, które w jego ocenie należy poruszyć w trakcie I tury dialogu 

konkurencyjnego – termin na przekazanie pytań do dokumentacji projektu zostanie 

oznaczony w zaproszeniu do pierwszej tury dialogu konkurencyjnego. 

  



 

 

 

 

Projekt szczegółowej agendy I tury dialogu konkurencyjnego 

 

Partner Prywatny 

……………………. 

……………………. 

Miejsce …………. 

Godzina ………… 

1. Prezentacja podmiotu publicznego 

 Przedstawienie Zespołu projektowego – komisji przetargowej oraz zespołu doradców, 

 Przedstawienie celu, przedmiotu, zakresu rzeczowego oraz wstępnego modelu 

realizacji i finansowania projektu. 

czas trwania: max. 30 minut 

2. Prezentacja partnera prywatnego 

czas trwania: max. 15 minut 

3. Dyskusja na temat pytań/kluczowych zagadnień przedstawionych przez partnera 

prywatnego przed I turą dialogu konkurencyjnego 

czas trwania: max. 60 minut 

4. Przedstawienie i ustalenie harmonogramu i zakresu kolejnych tur dialogu 

konkurencyjnego. 

5. Przedstawienie i ustalenie harmonogramu wizji lokalnych w obiekcie. 

6. Omówienie innych kwestii organizacyjnych. 

czas trwania: max. 30 minut 

7. Zakończenie I tury dialogu konkurencyjnego 

Godzina ………….. 


