
 
 

 
 
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH  

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 

60-967 Poznań, Al. Marcinkowskiego 29 

telefon: 61 855 25 21  

NIP: 778 – 11 – 28 – 625, Regon: 000275808 

e – mail: office@uap.edu.pl  adres strony internetowej Zamawiającego: www.uap.edu.pl  

 

Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami osoby wskazane poniżej: 

Joanna Pakulska joanna.pakulska@uap.edu.pl – sprawy formalne 

Magdalena Kułakowska magdalena.kulakowska@uap.edu.pl – sprawy merytoryczne 

 

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

Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na "Dostawę urządzeń i zakup usługi przechowywania i odczytu danych oraz zakup usługi  

e-laboratorium, wraz z integracją, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkoleń w ramach projektu  

pn. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz dostępny dla wszystkich" 

 

II.  PODSTAWA PRAWNA  

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 91/2021/2022 Rektora Uniwersytetu 

Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych w Uniwersytecie 

Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, opublikowanym na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

 

III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI 

RYNKOWYCH 

1. Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę urządzeń i zakup usługi 
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przechowywania i odczytu danych oraz zakup usługi e-laboratorium, wraz z integracją, wdrożeniem  

i przeprowadzeniem szkoleń w ramach projektu pn. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny 

Abakanowicz dostępny dla wszystkich" 

2. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest: 

a) weryfikacja dostępnych rozwiązań w zakresie zakupu usług wirtualnych laboratoriów 

połączonych z udostępnioną mocą obliczeniową w celu realizacji e-laboratoriów, 

b) określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert, 

c) uzyskanie przez uczelnię wiedzy użytecznej przy formułowaniu zapisów specyfikacji 

warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, m.in. dotyczącej 

terminu realizacji, kolejności działań, ilości i jakości szkoleń. 

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. 

 

 IV.  ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, spełniające 

wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu, składają zgłoszenia do udziału (Załącznik nr 1) wraz  

z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu. 

2. Zgłoszenia można składać:  

a)  osobiście, w siedzibie Zamawiającego;  

b)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres joanna.pakulska@uap.edu.pl 

3. Termin składania zgłoszeń:  6 lipca 2022 r, godz. 12:00.  Decyduje data wpływu zgłoszenia  

do Zamawiającego. 

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

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

 

V.  ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania prowadzone będą 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Regulaminu 

przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych opublikowanego na stronie internetowej 

Zamawiającego.  
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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.  

3. Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych Konsultacji Rynkowych podmioty, które:  

a)  wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, wykonały usługę związaną z udostępnianiem przestrzeni wirtualnej (mocy 

obliczeniowej), o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, 

b) wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, wykonały usługę związaną z udostępnianiem platformy szkoleniowej  

(np. e-laboratorium), o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. 

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

Konsultacjach Rynkowych.  

5. Do zgłoszenia należy dołączyć dołączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane 

należycie (w zakresie pkt. V.3.a) oraz V.3.b)). 

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. O formie prowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych (zgodnie z §7 Zarządzenia) 

Zamawiający poinformuje Uczestników w zaproszeniu do Konsultacji. 

 

 

Załącznik: 

- zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.   
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