
 
 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych w celu 

przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego 

wykonania instalacji „ tor wodny” w laboratorium przyrody w Małopolskim Centrum Nauki 

Cogiteon. 

 
 Podstawa prawna: art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków 
Ogłoszenie wraz z załącznikami zamieszczone za pośrednictwem platformy zakupowej 

dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon 

 
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  

1. Zamawiający ma zamiar przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, w wyniku, dotyczące wykonania instalacji „ tor wodny” w laboratorium 

przyrody w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. 

2. Założenia dotyczące zakresu Zamówienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia.  

3. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych (zwanych dalej Konsultacjami) będzie 
uzyskanie doradztwa i informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu 
przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia dot. wykonania instalacji 
„tor wodny” w laboratorium przyrody w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.  

4. Wstępne Konsultacje Rynkowe będą służyć zapoznaniu się Zamawiającego  
z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi lub innowacyjnymi 
rozwiązaniami organizacyjnymi, funkcjonalnymi i technologicznymi w dziedzinie 
właściwej dla zamówienia. 

 

III. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  

1. Zainteresowani przystąpieniem do Konsultacji powinni poinformować o tym 
Zamawiającego, poprzez platformę zakupową, na której zamieszczone jest ogłoszenie oraz 
przesyłając wniosek o zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych 
sporządzony w języku polskim, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
ogłoszenia. Przesłanie wniosku oznacza akceptację treści ogłoszenia o zamiarze 
przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych.  

https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon


 
2. Zamawiający zamierza rozpocząć Wstępne Konsultacje Rynkowe w terminie od dnia 
15.03.2022 r.   

3. Termin przekazywania zgłoszeń (wniosków) przez uczestników Konsultacji upływa w dniu 
14.03.2022 r. o godz. 14:00.  

4. Podstawą przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji rynkowych z uczestnikiem konsultacji 
będzie przesłane przez Zamawiającego zaproszenie do Konsultacji. Zamawiający zamierza 
prowadzić Konsultacje z każdym uczestnikiem indywidualnie.  

5. Przed przystąpieniem do Konsultacji przedstawiciel uczestnika Konsultacji będzie 
zobowiązany do złożenia poprzez platformę zakupową: 

a) wniosku o zgłoszenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych; 
b) oświadczenie RODO, 
c) dokumentu/ów potwierdzającego/ych upoważnienie dla uczestnika Konsultacji do 
występowania w jego imieniu. 
 
5. Wstępne Konsultacje Rynkowe będą prowadzone w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie jego uczestników oraz przyszłych oferentów  
i oferowanych przez nich rozwiązań. 
6. Zamawiający przewiduje, że Wstępne Konsultacje Rynkowe będą przeprowadzone  
w formie video konferencji lub bezpośrednich spotkań w siedzibie Zamawiającego.  
7.  Przystępujący do Wstępnych Konsultacji Rynkowych udzielają zgody na wykorzystanie 
przez Zamawiającego przekazanych informacji w przygotowaniu opisu przedmiotu 
zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia, innych dokumentów wynikających  
z procedury udzielania zamówienia publicznego oraz określeniu projektowanych postanowień 
umowy.  
8. W przypadku, gdy informacje przekazywane Zamawiającemu przez uczestników 
Konsultacji mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez potencjalnego 
Wykonawcę.  
9. Zamawiający informuje, iż przeprowadzenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych nie rodzi 
po stronie Zamawiającego obowiązku wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia 
publicznego objętego Wstępnymi Konsultacjami Rynkowymi.  
10. Udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się  
w przyszłości o udzielenie zamówienia publicznego objętego Wstępnymi Konsultacjami 
Rynkowymi.  
11. Niniejsze ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych nie 
stanowi ogłoszenia o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Pzp, ani 
zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.  
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia Wstępnych Konsultacji 
Rynkowych na każdym jego etapie bez podania przyczyny.  



 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrezygnowania w każdej chwili z prowadzenia 
Konsultacji z wybranym uczestnikiem konsultacji, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego 
informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Konsultacji. Zamawiający poinformuje 
Uczestnika Konsultacji o rezygnacji z prowadzenia z nim konsultacji.  
14. Zamawiający sporządza pisemny, uproszczony protokół ze spotkań.  
15. Zamawiający poinformuje o zakończeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych wszystkich 
jego uczestników, którzy brali w nim udział.  
16. Za udział w Konsultacjach jego uczestnicy nie otrzymają wynagrodzenia ani refundacji 
poniesionych kosztów.   

  
 

 


