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OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Obsługi 

Kancelarii Prezydenta RP 

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa  
KRS nr 0000374458, 
NIP: 7010271052, REGON: 142734982 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

Joanna Kaliniec, e-mail : zamowienia.co@prezydent.pl 

[imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: adres e-mail]   

  

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć 

dopiskiem: „Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy warzyw i owoców” [sygnatura 

postępowania – ZP.CO-16/2022].  

I.  PODSTAWA PRAWNA  

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem 

przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH 

KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1. Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy warzyw  

i owoców. 

2. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji  

o charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym  

w zakresie dotyczącym istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (w szczególności w zakresie dotyczącym postanowień 

waloryzacyjnych) w celu przygotowania przez Zamawiającego postępowania na 

Dostawy warzyw i owoców oraz  poinformowanie wykonawców o swoich planach 

i wymaganiach dotyczących zamówienia. Zamawiający chce uzyskać odpowiedzi 

na pytania wskazane w załączniku nr 1 do Zgłoszenia do udziału we Wstępnych 

Konsultacjach Rynkowych. 
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3. Zamawiający w załączeniu do Ogłoszenia przekazuje również Projektowane 

Postanowienia Umowy z propozycją zapisów dotyczących waloryzacji 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. W toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający jest uprawniony do 

ograniczenia lub rozszerzenia zakresu ich przedmiotu do wybranych przez siebie 

zagadnień, o ile – w jego ocenie – pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych 

informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia. 

 III.  ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH 

RYNKOWYCH 

1. Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, 

składają zgłoszenia do udziału (Załącznik nr 1) wraz dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentacji zgłaszającego oraz z innymi 

dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu (w tym uzupełniony 

załącznik nr 1 do Zgłoszenia do udziału we wstępnych Konsultacjach 

Rynkowych). 

2. Zgłoszenia można składać:    

a)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

zamowienia.co@prezydent.pl  

Termin składania zgłoszeń: do dnia 21 października 2022 r. Decyduje data 

wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

 IV.  ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Regulaminu 

przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych opublikowanego na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

2. Warunkiem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest złożenie 

zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, przez osobę 

umocowaną do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym  

w niniejszym Ogłoszeniu.  

3. Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych 

wszystkie podmioty, które złożą prawidłowo sporządzone zgłoszenie do udziału 

we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych (w tym odpowiedzą na pytania 

Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zgłoszenia do udziału we 

Wstępnych Konsultacjach Rynkowych). 

4. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do 

udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.  
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5. Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiedzi na pytania Zamawiającego (zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do Zgłoszenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach 

Rynkowych. 

6. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do 

dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć 

tłumaczenia na język polski.  

7. Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 

Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych.  

8. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w formie wideokonferencji  

lub spotkania indywidualnego z Uczestnikami w siedzibie Zamawiającego. 

9. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wstępnych konsultacji Rynkowych  

od dnia 26 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. w godz. od 10.00 

do 14.00. Wykonawca w zgłoszeniu do udziału we Wstępnych Konsultacjach 

Rynkowych zobowiązany jest do wskazania propozycji 3 terminów Wstępnych 

Konsultacji Rynkowych (dzień i godzina) z uwzględnieniem postanowień zdania 

pierwszego. Zamawiający po upływie terminu składania zgłoszeń poinformuje 

wykonawców o terminach Wstępnych Konsultacji Rynkowych. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach 

Rynkowych;   

2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna; 

3. Załącznik nr 3 – Projektowane Postanowienia Umowy.  
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