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Warszawa, 01 czerwca 2022 r.

INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

poprzedzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

którego przedmiotem będzie

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu inwestycyjnego dla Sieci 

Badawczej Łukasiewicz (w tym zwłaszcza studium wykonalności i wniosku o 

dofinansowanie) finansowanego ze środków europejskich

Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych poprzedzających 

ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie 

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu inwestycyjnego dla Sieci Badawczej 

Łukasiewicz (w tym zwłaszcza studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie) 

finansowanego ze środków europejskich, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru wraz z 

podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, o którym mowa w pkt. 2 ust. 1 

niniejszej Informacji. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Centrum Łukasiewicz 

ul. Poleczki 19

02-822 Warszawa 

2. Warunki udziału w konsultacjach jakie mają spełniać Uczestnicy: 

1. Aby uczestniczyć w przedmiotowych wstępnych konsultacjach rynkowych należy złożyć 
wniosek o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacji rynkowych, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

2. O dopuszczenie do udziału w przedmiotowych wstępnych konsultacjach rynkowych mogą 

ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają poniższe warunki udziału:

 Wykonawca zrealizował co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu 

dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności i agendy badawczej dla 

projektu dotyczącego przedsięwzięcia infrastrukturalnego o wartości minimum 50 mln 

zł, które to przedsięwzięcie uzyskało finansowanie z centralnego programu 

operacyjnego, zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a 

jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie. 

3. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w ust. 2, wraz z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 1, Uczestnik składa wykaz zawierający informację o zrealizowanych usługach.

3. Przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych 

1. Zamawiający planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem będzie Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu inwestycyjnego dla Sieci 

Badawczej Łukasiewicz (w tym zwłaszcza studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie) 

finansowanego ze środków europejskich.

2. Opis przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

Informacji. 

3. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji 

w zakresie niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym, 

w szczególności dotyczących:

a) szacowania wartości zamówienia;

b) doprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu;

c) doprecyzowania sposobu obliczenia ceny oferty wykonawcy;

d) doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia;

e) doprecyzowania zapisów projektowanych postanowień umowy.

4. Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych 

1. Niniejsze wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są w oparciu o art. 84 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych określone zostały 

w Regulaminie prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – załącznik nr 3 do niniejszej 

Informacji. 

3. Poprzez udział we wstępnych konsultacjach rynkowych Uczestnicy udzielają bezwarunkowej 

zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania postępowania 

o udzielenie zamówienia, a w szczególności specyfikacji warunków zamówienia, opisu 

przedmiotu zamówienia. 

4. Niniejsza Informacja: 

1) nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

2) nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy,

3) nie jest ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

4) nie jest ogłoszeniem postępowania na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 

21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. 
5. Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości 

o jakiekolwiek zamówienie publiczne. 

6. Konsultacje będą prowadzone w formie spotkań z Uczestnikiem i będą miały na celu omówienie 

i ewaluację załączonego opisu przedmiotu konsultacji, określonego w załączniku nr 1 

do Informacji.

7. Zamawiający pozostawia sobie prawo do odmowy zaproszenia wybranego podmiotu, który 

złożył wniosek o dopuszczenie do konsultacji rynkowych.

5. Miejsce, termin i sposób składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

we wstępnych konsultacji rynkowych 

1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowych wstępnych konsultacji rynkowych należy 

składać drogą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@lukasiewicz.gov.pl  

2. Termin składania wniosków upływa w dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 16:00. 

3. Wniosek należy sporządzić w języku polskim. 

4. Wniosek winien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, 

w przeciwnym razie należy dołączyć pełnomocnictwo.

mailto:zamowienia.publiczne@lukasiewicz.gov.pl


Strona 3 z 5

5. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków (wraz z załącznikami) w formie skanów oryginałów 

dokumentów lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 

2016 r., str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Centrum Łukasiewicz, ul. Poleczki 19, 02-822 

Warszawa, adres e-mail: kontakt@lukasiewicz.gov.pl, 

2) w sprawie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych można kontaktować się pod 

adresem: ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, adres e-mail:

dane.osobowe@lukasiewicz.gov.pl, 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w celu 

prowadzenia przedmiotowych wstępnych konsultacji rynkowych,

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja wstępnych konsultacji rynkowych w oparciu o ustawę z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.) oraz 

uprawnionym organom kontroli,

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przedmiotowych wstępnych 

konsultacji rynkowych a następnie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164) oraz aktami 

prawa wewnętrznego obowiązującego w Centrum Łukasiewicz, nie krócej jednak niż 

4 lata,

6) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

7) osoby fizyczne posiadają:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie 

ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 

przepisy RODO,

8) osobom fizycznym nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

mailto:kontakt@lukasiewicz.gov.pl
mailto:dane.osobowe@lukasiewicz.gov.pl
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. b i c RODO. 

2. Powyższe zapisy dotyczą danych osobowych osób fizycznych, bezpośrednio od nich 

pozyskanych, a w szczególności danych osobowych:

1) Uczestnika będącego osobą fizyczną,

2) Uczestnika będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

3) pełnomocnika Uczestnika będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie),

4) członka organu zarządzającego Uczestnika, będącego osobą fizyczną.

3. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję 

Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa 

w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO: Administrator Danych Osobowych 

korzysta z Microsoft 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do 

państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie Microsoft 365 oraz 

zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych 

osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności: 

1) oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-

pl/privacystatement;  

2) umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - 

https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/. 

W ramach usług Microsoft, dane wprowadzone do Microsoft 365 będą przetwarzane 

i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej. Zgodnie z funkcjonalnością usług 

Microsoft w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane 

przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej.

Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia 

Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych.

Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń 

komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany 

i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć 

pod adresem: https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27.

4. Uczestnik ubiegający się o udział we wstępnych konsultacjach rynkowych powinien wypełnić 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udział 

w niniejszych wstępnych konsultacjach rynkowych. 
5. W związku z powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem, 

o którym mowa o którym mowa w pkt. 2 ust. 1 niniejszej Informacji, oświadczenia 

o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO, stanowiącego część ww. wniosku.

Integralną częścią niniejszej Informacji są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych; 

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dopuszczenie do wstępnych konsultacji rynkowych; 

Załącznik nr 3 - Regulamin wstępnych konsultacji rynkowych.

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/
https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27
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Z poważaniem,

Dyrektor Generalny

dr Tomasz Bzukała

/podpisano elektronicznie/


		2022-06-01T06:56:08+0000
	Tomasz Grzegorz Bzukała




