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OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

dalej: AOTMiT  

 

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa  

tel./22/ 101-46-00 fax./22/ 46-88-555  

strona internetowa: www.aotmit.gov.pl  

https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne  

 

Osoby wyznaczone do kontaktu:  

 - r. pr. Robert Świś zp@aotm.gov.pl   

- Kamila Malinowska k.malinowska@aotm.gov.pl  

- Justyna Chojnacka-Mazek j.chojnacka@aotm.gov.pl  

- Edyta Rybacka e.rybacka@aotm.gov.pl  

- Marek Piekarski m.piekarski@aotm.gov.pl  

- Milena Wysocka m.wysocka@aotm.gov.pl  

 

 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne 

Konsultacje Rynkowe – świadczenie kompleksowej obsługi dot. organizacji wydarzeń oraz 

prowadzenie Social Mediów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.” 

 

III. PODSTAWA PRAWNA 

  

1. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2020).  

2. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Pzp.  

3. Udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości 

o jakiekolwiek zamówienie publiczne, o zawarcie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne lub 

umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.  

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH 

KONSULTACJI RYNKOWYCH  

 
Zamawiający ogłasza WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE, celem przygotowania opisu 

przedmiotu zamówienia związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
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przedmiotem będzie: świadczenie kompleksowej obsługi dot. organizacji wydarzeń oraz prowadzenie 

Social Mediów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wstępny opis zakresu prac, opis 

wymogów świadczenia usługi zostanie dostarczony wykonawcom, którzy zgłoszą chęć udziału w 

przedmiotowych konsultacjach. 

 

V. CEL WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH.  

 

Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest doradztwo i pozyskanie informacji od Wykonawców 

w zakresie przygotowania konkurencyjnego i innowacyjnego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz 

postanowień umowy.  

Zamawiający udostępni dokumentacje postępowania Wykonawcom, w celu dowiedzenia się, które 

elementy OPZ, umowy są dla Wykonawców kłopotliwe, stanowią ryzyka oraz generują największe 

koszty. Następnie Zamawiający nie tracąc na jakości świadczonej usługi będzie chciał ogłosić 

postępowanie, które pozwoli mu obniżyć koszty względem poprzednio udzielonych zamówień. 

 

VI. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH.  

 

1. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie Wniosku, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte 

umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.  

2. Zamawiający może także wymagać dołączenia do zgłoszenia dodatkowych oświadczeń, stanowisk 

lub dokumentów oraz ustanowić dodatkowe warunki, od których uzależnione jest dopuszczenie do 

wstępnych konsultacji rynkowych.  

3. Zamawiający może wyrazić zgodę na uczestnictwo danego Wykonawcy także po przekroczeniu 

terminu, do którego należy złożyć wniosek o dopuszczenie do wstępnych konsultacji rynkowych.  

4. Po zgłoszeniu Wykonawcy przesłanym na adres poczty: zp@aotm.gov.pl - Zamawiający 

poinformuje o zakwalifikowaniu się do wstępnych konsultacji rynkowych.  

5. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w języku polskim i mają charakter co do zasady 

jawny, z zastrzeżeniem informacji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Do 

dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na 

język polski.  

6. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w formie:  

• wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;  

• indywidulanych spotkań z Uczestnikami wstępnych konsultacji rynkowych za pośrednictwem 

środków porozumiewania się na odległość – narzędzi do wideokonferencji (ZOOM, teams).  

7. Podmioty uczestniczące we wstępnych konsultacjach rynkowych związane są wszelkimi zmianami 

i wyjaśnieniami zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego. Zaleca się bieżące 
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monitorowanie strony internetowej Zamawiającego, w celu zapoznania się z ewentualnymi 

modyfikacjami. 

 

VII. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH  

 

1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające 

wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu, składają prawidłowo wypełnione i podpisane 

wnioski o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1) wraz z 

pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.  

2. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej tradycyjnej (skan wysłać mailem, oryginał pocztą) lub 

opatrzeć elektronicznym podpisem kwalifikowanym (wniosek przesłać na adres poczty: 

zp@aotm.gov.pl).  

3. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zabezpieczona w 

sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości, bez uszkodzenia opakowania.  

4. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona: nazwą i adresem (firmy) zainteresowanego 

podmiotu.  

5. Termin składania wniosków: 06.04.2022 r., do godz. 16:00. 


