
 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH 

KONSULTACJI RYNKOWYCH 

I. Podstawowe informacje o zamawiającym 

1. Dane zamawiającego: 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120 

53-345 Wrocław 

REGON: 000001531 

NIP: 896-000-69-97 

Konto: Santander Bank Polska S.A. - 07 1090 2529 0000 0006 3400 0503 

tel.: 71 36-80-493 lub 71 36-80-491 

e-mail: dzp@ue.wroc.pl 

strona internetowa zamawiającego: www.ue.wroc.pl  

2. Adres strony internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja dotycząca wstępnych 

konsultacji rynkowych i na której będą dostępne wszelkie informacje bezpośrednio związane z 

prowadzonymi konsultacjami: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc  

 

II. Podstawa prawna 

1. Wstępne konsultacje rynkowe, zwane dalej „konsultacjami”, są prowadzone na podstawie art. 84 

Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym ogłoszeniem o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji 

rynkowych, zwanym dalej „ogłoszeniem”, zastosowanie mają Regulamin wstępnych konsultacji 

rynkowych oraz przepisy ustawy Pzp. 

 

III. Cel prowadzenia konsultacji 

1. Zamawiający ogłasza konsultacje w związku z przygotowaniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem ………………………………………………….. 

2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie przez zamawiającego informacji w 

zakresie niezbędnym do przygotowania postępowania i poinformowanie wykonawców o swoich 

planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. 

3. Przedmiotem konsultacji będą w szczególności: 

a. …………………………………… 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. ………………………………………………….. 
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2. W toku konsultacji zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu 

przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na 

uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

V. Zasady prowadzenia konsultacji, informacje o sposobie porozumiewania się 

zamawiającego z uczestnikami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, 

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z uczestnikami 
1. Konsultacje są prowadzone w języku polskim i mają charakter jawny. 

2. Zainteresowani potencjalni uczestnicy konsultacji przed zgłoszeniem udziału w konsultacjach 

zobowiązani są ̨ do zapoznania się ̨ z Regulaminem wstępnych konsultacji rynkowych 

udostępnionym wraz z ogłoszeniem. Zgłoszenie udziału w konsultacjach jest jednoznaczne z 

akceptacją treści Regulaminu. 

3. Formularz zgłoszeniowy uczestnik zainteresowany udziałem w konsultacjach składa za 

pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego poprzez formularz „Wyślij wiadomość”: 

a. podpisany czytelnym podpisem lub nieczytelnym podpisem wraz z imienną pieczątką 

podpisującego – w przypadku oferty składanej w formie skanu, 

b. podpisany kwalifikowanym lub zaufanym – w przypadku oferty składanej w formie 

elektronicznej. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz uczestnicy 

przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza „Wyślij 

wiadomość”. 

5. Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje dotyczące wstępnych konsultacji rynkowych, w 

tym w szczególności wyjaśnienia lub zmiana jego treści, będzie przekazywał uczestnikom w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformy oraz zamieszczał w sekcji „Komunikaty”. 

6. Zgłoszenia do udziału w konsultacjach powinny być przesłane do dnia ……………….. 2022 r. do godz. 

……………… 

7. O terminach związanych z rozpoczęciem, sposobem przeprowadzenia oraz planowanym 

zakończeniem konsultacji Zamawiający poinformuje Wykonawców w oddzielnej korespondencji. 

8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

………………., e-mail: …………………, tel. …………………. 

9. Osobą prowadzącą wstępne konsultacje rynkowe z ramienia Działu Zamówień Publicznych jest: 

…………………….., e-mail: …………………………, tel.: ………………………….. 

 

 



 

 

Dział Zamówień Publicznych Wrocław, … …… 2022r.  

         Dane uczestnika: 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

Dotyczy ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych na ……………………. 

 

Szanowni Państwo, 

 

zapraszamy do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczących: ……………………. 

 

Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych należy złożyć w formie elektronicznej za 

pośrednictwem dedykowanej platformy zakupowej poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego 

za pomocą platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc 

 

Nieprzystąpienie do konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść uczestnika w planowanym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Sporządził: 

……………… 

Pracownik Działu Zamówień Publicznych 
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Dział Zamówień Publicznych Wrocław, … …… 2022r.  

         Dane uczestnika: 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

Dotyczy ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych na ……………………. 

 

Szanowni Państwo, 

 

zapraszamy do rozpoczęcia rozmów w ramach wstępnych konsultacji rynkowych, które dla Państwa rozpoczną 

się dnia …… 2021r. o godz. ………… 

Konsultacje będą prowadzone online za pomocą aplikacji Microsoft Teams/w siedzibie Zamawiającego w 

budynku ….. pokój ……. 

(Najpóźniej dzień przed rozpoczęciem konsultacji otrzymają Państwo zaproszenie z aplikacji Microsoft Teams 

na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy: …………….) 

 

Celem konsultacji jest przede wszystkim ……………………. 

 

We wstępnych konsultacjach ze strony Zamawiającego będą brać udział: 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

 

O dalszych terminach i sposobie prowadzenia konsultacji Zamawiający poinformuje Państwa w kolejnej 

korespondencji. 

 

Zamawiający informuje, że nieprzystąpienie do konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść 

uczestnika w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Sporządził: 

……………… 

Pracownik Działu Zamówień Publicznych 

 



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

DANE UCZESTNIKA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

Zarejestrowana nazwa, forma prawna oraz adres uczestnika wstępnych konsultacji rynkowych: 

 

 

NIP:  REGON:  numer KRS:  

tel.:  e-mail:  

PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH:  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych zgłaszamy chęć 

udziału w konsultacjach, wyznaczając do ich prowadzenia w naszym imieniu następującą/e osobę/y: 

imię i nazwisko: tel.: e-mail: 

imię i nazwisko: tel.: e-mail: 

imię i nazwisko: tel.: e-mail: 

Dokumenty składane wraz z formularzem zgłoszeniowym: 

1. 

2. 

3. 

OŚWIADCZENIE DOT. ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 

zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych i są zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawieniu informacji, prawdziwość powyższych danych potwierdzamy podpisem świadomi 

odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego 

 



 
 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

Zamawiający 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120 

53-345 Wrocław  

PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH:  

 

Podstawa prawna przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych 

Wstępne konsultacje rynkowe zostały przeprowadzone na podstawie art. 84 Ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) 

Cel wstępnych konsultacji rynkowych 

 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych  

 

Liczba i dane uczestników konsultacji wraz z podaniem informacji, które podmioty zostały dopuszczone 

do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych 

1  dopuszczono / nie dopuszczono 

2  dopuszczono / nie dopuszczono 

Przebieg wstępnych konsultacji rynkowych  

 

Informacja o potencjalnym wpływie konsultacji na planowanie, przygotowanie lub przeprowadzenie 

postępowania 

 

Informacje dodatkowe 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem informacji, o których mowa w § 3 ust. 6 

Regulaminu wstępnych konsultacji rynkowych.  

2. Uczestnikom konsultacji nie przysługują żadne roszczenia w zakresie wstępnych konsultacji rynkowych 

w stosunku do Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu zwrotu kosztów przygotowania do 

udziału i udziału w konsultacjach. 

3. Uczestnikom konsultacji i innym podmiotom w zakresie prowadzonych konsultacji nie przysługują 

środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp 

Protokół sporządził/a 

   

Imię i nazwisko Data sporządzenia Podpis 

Z protokołem zapoznał/li się: 

   

Imię i nazwisko Data  Podpis 

 


