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ZP.271.19.2022 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH  

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nakło nad Notecią 

 

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: 

ul. Ks. Piotra Skargi 7 

89 – 100 Nakło nad Notecią 

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02 

e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl 

Województwo: kujawsko-pomorskie 

Powiat Nakielski 

NIP: 5581768632 

Regon: 092350895 

Godziny pracy: 

- poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30; 

- wtorek: od 7:30 do 16:30; 

- piątek: od 7:30 do 14:30 
 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

Alicja Dymel-Kobza tel. 52 386 79 60, kobza.alicja@umig.naklo.pl 

Karol Maliński tel. 52 386 79 69, malinski.karol@umig.naklo.pl 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne 

Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe 

wykonanie portalu internetowego „www.naklo.pl”, który ma stanowić aktualne i kompleksowe źródło informacji o Gminie 

Nakło nad Notecią w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 

 

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.  
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II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI 

RYNKOWYCH 

1. Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na kompleksowe wykonanie portalu internetowego „www.naklo.pl”, który ma stanowić aktualne i 

kompleksowe źródło informacji o Gminie Nakło nad Notecią w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. 

2. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo w zakresie prawidłowego i 

kompleksowego opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia szacunkowej wartości zamówienia oraz istotnych 

elementów, które powinna obejmować umowa w sprawie realizacji zamówienia. 

3. 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. 

4. Wstępny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 III.  ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, spełniające wymagania 

określone w niniejszym Ogłoszeniu1, składają zgłoszenia do udziału (Załącznik nr 1) wraz z innymi 

dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu2. 

2. Zgłoszenia można składać w postaci elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej, dostępnej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/naklo; 

3. Termin składania zgłoszeń: 18 lipca 2022r. do godz. 10.00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych 

wszystkich podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.  

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.  

 
1 Jeśli dotyczy, zgodnie z § 6 ust. 1 zd. 3 Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych, Zamawiający jest 

uprawniony do określenia w ogłoszeniu o Konsultacjach warunków zaproszenia do udziału w Konsultacjach 
2 Jeśli dotyczy, zgodnie z § 6 ust. 1 zd. 1 Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych, Zamawiający może zaprosić 
do udziału w Konsultacjach Uczestników wybranych spośród wszystkich podmiotów, które złożą prawidłowo sporządzone zgłoszenie 
do udziału w Konsultacjach oraz ewentualnie dodatkowe oświadczenia, stanowiska lub dokumenty, których Zamawiający zażąda w 
Ogłoszeniu, działając zgodnie z zasadami prowadzenia Konsultacji. 
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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 oraz złożenie oświadczenia, że podmiot nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

3. Zamawiający przewiduje zaproszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych nie więcej niż 

10 Uczestników. W przypadku większej liczby zgłoszeń decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń 

wg daty wpływu do Zamawiającego. 

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

Konsultacjach Rynkowych.  

5. Do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji uczestnika, jeśli nie wynika ono w 

dokumentów rejestrowych podmiotu. 

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. 6 Regulaminu 

przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych.  

8. Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie wymiany korespondencji elektronicznej, 

wideokonferencji z uczestnikiem lub spotkania indywidualnego z Uczestnikiem. 

9. Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 12 sierpnia 2022r. 

Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych. 

 

 

Burmistrz 

Sławomir Napierała 

 

 

 

Załącznik: 

- wzór zgłoszenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.   


