
 

 
 

Warszawa, dnia 5 czerwca 2018 r. 

 

 

 

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego 

 

przedmiotem, którego jest kompleksowa obsługa bankowa 

 

 

Dialog techniczny został przeprowadzony w oparciu o przepisy art. 31a – 31c ustawy Prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. 2017 r. późn. 1579 z późn. zm./.  

Rozpoczęcie dialogu nastąpiło poprzez opublikowanie informacji o dialogu wraz z regulaminem w dniu 

01.03.2018 r. na stronie internetowej Instytutu Lotnictwa pod adresem: www.ilot.edu.pl. 

Termin składania wniosków wyznaczony został na 15.03.2018 r. do godziny 12:00. Wnioski o 

dopuszczenie do udziału w dialogu złożyły następujące podmioty: 

 

1) Alior Bank S.A., Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa 

2) BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa; 

3) Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa; 

4) Bank Pekao S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa; 

5) ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; 

6) mBank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa; 

7) Bank Millenium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa; 

8) Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., ul. Puławska 15, 02-515 

Warszawa; 

9) Bank Zachodni WBK S.A., ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław. 

 

Warunki udziału w dialogu zostały spełnione przez ww. podmioty, w następstwie czego w wyznaczonym 

terminie przeprowadzono dialog techniczny. 

W trakcie dialogu zostały uzyskane niezbędne informacje, które mogą być wykorzystane przy 
zdefiniowaniu opisu przedmiotu zamówienia, treści umowy, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, szacowaniu wartości zamówienia.  

W związku z powyższym, w dniu 4 czerwca br. dialog techniczny został zakończony. 

 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 31d ustawy, przekazuje informacje, które 
przekazał podczas przygotowania postępowania w postaci informacji z dialogu technicznego, 

stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu. Informacje, które Zamawiający uzyskał od 
uczestników dialogu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 419/ – Instytut podpisał 

z uczestnikami dialogu technicznego umowy o zachowaniu poufności. 

 

 

 

 


