
 

 

BIT.0700.003.2021                                                     Warszawa, 09.12.2021 r. 

 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

I. ZAMAWIAJĄCY- Najwyższa Izba Kontroli 

 

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO ul. Filtrowa 57, Warszawa 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Anna Szklarska-Klimpel adres email: bit-zp@nik.gov.pl. 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne konsultacje rynkowe 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie 

Systemu/Platformy Wsparcia Procesów Kontrolnych w NIK”. 

 

III. PODSTAWA PRAWNA 

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 19 września 2019  r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania wstępnych 

konsultacji rynkowych” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI 

1. Wstępne konsultacje rynkowe mają na celu pozyskanie informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie Systemu/Platformy Wsparcia 

Procesów Kontrolnych w NIK w szczególności w zakresie: 

1.1. analizy najlepszych i najnowszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych 

i ekonomicznych w zakresie planowanego zamówienia; 

1.2. omówienia potrzeb Najwyższej Izby Kontroli (NIK) oraz  możliwości ich realizacji w oparciu o 

rozwiązanie technologiczne, 

1.3. określenia koncepcji realizacji dla przedsięwzięcia związanego z zaprojektowaniem i 

wdrożeniem Systemu (rekomendacje dotyczące rozwiązań technologicznych, propozycje 

działania, usprawnienia, inne), 

1.4. omówienia kluczowych ryzyk biznesowych jak i technicznych w zakresie planowanego 

wykonania Systemu, 

1.5. określenia szacowanego czasu potrzebnego na wykonanie i wdrożenie Systemu w odniesieniu  

do wymagań biznesowych jak i technicznych ze strony NIK, 

1.6. określenia szacowanego zarysu kosztów realizacji zamówienia dla powyższego przedsięwzięcia 

oraz rozpoznanie składników kosztowych realizacji z podziałem na koszty analizy 

przedwdrożeniowej, budowy systemu, wdrożenia, utrzymania i rozwoju Systemu, ewentualnie 

kosztów infrastruktury. 

2. W toku Wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia 

zakresu przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na 

uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

mailto:bit-zp@nik.gov.pl


2 
 

V. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI 

1. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania 

wstępnych konsultacji rynkowych” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest: 

a) złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem 

poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w 

niniejszym Ogłoszeniu. 

b) Udokumentowane (protokołem odbioru/referencjami/ kopia umowy) doświadczenie w projektowaniu i 

budowie aplikacji biznesowych wspierających przeprowadzanie kontroli lub audytu- co najmniej jedno w 

okresie ostatnich 3 lat. 

3. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 

ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”. Do dokumentów sporządzonych w 

innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski. 

4. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie spotkań w siedzibie Zapraszającego. Spotkania z 

Uczestnikami zakwalifikowanym do Wstępnych konsultacji rynkowych będą odbywać się zgodnie z planem 

spotkań, który zostanie przekazany drogą elektroniczną wszystkim uczestnikom.  

5. Ze strony Uczestnika we Wstępnych konsultacjach rynkowych uczestniczy nie więcej niż 4 osoby, w tym 

przedstawiciel działu technicznego odpowiadającego za realizację budowy i wdrożenia Systemu. Najpóźniej na 2 

dni przed terminem planowanego spotkania Uczestnik konsultacji jest zobowiązany do przedstawienia listy swoich 

przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć we Wstępnych konsultacjach rynkowych. 

6. Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest na 28 luty 2022 r. 

 

VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania określone 

w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych” składają 

prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1) 

wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu. 

2. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zp-bit@nik.gov.pl.  

3. Termin składania zgłoszeń: 31 grudnia 2021 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do wstępnych konsultacji rynkowych podmioty, które złożą 

zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych po wyznaczonym terminie. 

 

 

 

___________________________________ 
          p.o. Dyrektora Biura Informatyki 

         Najwyższej Izby Kontroli 
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Załącznik nr 1 

 

Zgłoszenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych. 

 

Działając w imieniu [xxx], w odpowiedzi na Ogłoszenie o Wstępnych konsultacjach rynkowych z dnia [xxx], składam 

niniejszym Zgłoszenie udziału w Konsultacjach organizowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli których 

przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie Systemu/Platformy Wsparcia Procesów Kontrolnych w NIK. 

 

Zgłaszający: 

Nazwa ……………………………..………………………………………………………………..…. 

Adres ……………………………………………...……………………………………………….…. 

Tel. …………………….…… e-mail……...…………………….. 

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów: 

Imię i nazwisko ……………………………………..………………………………………………….. 

Funkcja ………………………………………………………..………………………………………... 

Tel. ………………….…… e-mail……………………………….. 

 

W związku ze Zgłoszeniem do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych oświadczam, iż: 

 

1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego przedkładam dokument 

potwierdzający moje umocowanie; 

2) zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych i w całości akceptuję jego 

postanowienia;  

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji zawartych 

w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Wstępnych konsultacji rynkowych lub Postępowania; 

4) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Wstępnych Konsultacji 

Rynkowych, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich Zgłaszającego, na potrzeby 

przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie Systemu/Platformy 

Wsparcia Procesów Kontrolnych w NIK, w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, 

specyfikacji warunków Zamówienia lub określenia warunków umowy dla Zamówienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 

Regulaminu Przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych; 
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5) wykonałem (zaprojektowałem i wdrożyłem) system  wspierający przeprowadzanie kontroli lub audytu: 

Lp. Nazwa Systemu Nazwa Instytucji dla której 

robiono wdrożenie 

Okres w jakim wykonano 

wdrożenie Systemu 

1    

2    

 

Na dowód czego składam kopię Referencji/ Protokołu Odbioru/ Umowy1/ ………..2 

 

 

W imieniu Zgłaszającego: 

 
1 Niepotrzebne skreślić  
2 Jeśli inne niż wymienione wskazać własne dokumenty poświadczające wykonanie wdrożenia. 
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