
„Umowa na konserwację systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych, dźwiękowego systemu 

ostrzegawczego”.  

[SYGNATURA POSTĘPOWANIA – ZP.CO-4/2022] 
 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod linkiem: https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl   

W celu zapoznania się z funkcjonowaniem Platformy zalecane jest skorzystanie ze szczegółowej instrukcji użytkowania, która znajduje się pod linkiem:  

https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=zamowienia-

cokprp&USER_MENU_HOVER=publicFilesList 

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.  

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.  

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie. Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na Formularzu Ofertowym - zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.  

Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie w znajdującej się po lewej stronie „Liście postępowań PZP”  

w zakładce „Aktualne”.  

Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w znajdującej się po lewej stronie „Liście postępowań 

PZP” w zakładce „W toku”.  

Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na 

Platformie.  

Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl , gdzie zostanie powiadomiony o 

możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia 

hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  

UWAGA: Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego 

na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. 

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00: 

- pod numerem telefonu: 22 257 22 23; 

- pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl   
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