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1 Cel  
Wstępne konsultacje rynkowe mogą być prowadzone przed wszczęciem 
Postępowania sektorowego w celu pozyskania przez Zamawiającego informacji w 
zakresie niezbędnym do przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia, 
Specyfikacji Warunków Zamówienia /Instrukcji dla Wykonawców lub warunków 
umowy.  

  

2 Zakres i zasady  
Regulamin obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia 
Wstępnych konsultacji rynkowych, ocenę wniosków o dopuszczenie do udziału we 
Wstępnych konsultacjach rynkowych przez Komisję ds. Wstępnych konsultacji 
rynkowych, odbycie spotkań z Uczestnikami Wstępnych konsultacji rynkowych oraz 
przygotowanie dokumentacji z ich przeprowadzenia. Wstępne konsultacje rynkowe 
prowadzone są z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt 4.1.2 pkt 1-
12Regulaminie udzielania Zamówień sektorowych w GK PGNiG TERMIKA - oraz 
wewnętrznych regulacji Zamawiającego.  

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzane są z poszanowaniem zasad równości 
uczciwej konkurencji i przejrzystości.  

3 Definicje  
1. Departament Zakupów/Biuro Zakupów – Departament Zakupów/ Biuro właściwe   

ds. zakupów w GK PGNiG TERMIKA;  
2. Wstępne konsultacje rynkowe (Konsultacje rynkowe) - procedura mająca na celu 

umożliwienie wymiany i pozyskania informacji, opinii i doświadczeń, dotyczących 
możliwości technicznych, technologicznych, organizacyjnych, prawnych i faktycznych 
realizacji Zamówienia sektorowego, prowadzona przed wszczęciem Postępowania 
sektorowego w celu pozyskania informacji, które mogą być wykorzystane do 
sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Warunków 
Zamówienia/Instrukcji dla Wykonawców oraz warunków Umowy w sprawie 
zamówienia sektorowego;  

3. Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA (GK PGNiG TERMIKA) - należy przez to 
rozumieć PGNiG TERMIKA SA oraz Spółki zależne, kontrolowane bezpośrednio lub 
pośrednio przez PGNiG TERMIKA SA;  

4. Grupa Kapitałowa - należy przez to rozumieć oddziały lub   spółki kontrolowane 
bezpośrednio lub pośrednio przez PKN ORLEN;  

5. Instrukcja dla Wykonawców/SWZ - Instrukcja określająca zasady udziału 
Wykonawcy biorącego udział w Postępowaniu sektorowym, zawierająca wymagania i 
warunki, na których zostanie wykonane Zamówienie sektorowe;  

6. Komisja ds. Wstępnych konsultacji rynkowych - należy przez to rozumieć zespół 
osób powołany do przygotowania i prowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych; 

7. Postępowanie sektorowe - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie 
Zamówienia sektorowego wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie 
ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania 
ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki 
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zamówienia ustalone przez Zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej 
oferty lub wynegocjowania postanowień Umowy w sprawie zamówienia sektorowego, 
kończące się zawarciem Umowy w sprawie zamówienia sektorowego albo jego 
unieważnieniem, z tym że zawarcie Umowy w sprawie zamówienia sektorowego nie 
stanowi czynności w tym postępowaniu; 

8. Protokół – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez Zamawiającego 
w formie pisemnej, który potwierdza przebieg Postępowania sektorowego;  

9. Regulamin Wstępnych konsultacji rynkowych (Regulamin) – Regulamin 
prowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych w Grupie Kapitałowej PGNiG 
TERMIKA;  

10. Uczestnicy Wstępnych konsultacji rynkowych (Uczestnicy) - należy przez to 
rozumieć podmioty dopuszczone i zaproszone do udziału we Wstępnych 
konsultacjach rynkowych przez Zamawiającego;  

11. Zamawiający – PGNiG TERMIKA SA lub Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG 
TERMIKA, które prowadzą działalność w zakresie produkcji energii elektrycznej lub/i 
energii cieplnej oraz dostarczają je do sieci;  

12. Zamówienie sektorowe – Umowa w sprawie zamówienia sektorowego/Umowa 
ramowa/Zamówienie do Umowy ramowej, których Wartość szacunkowa jest równa lub 
przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zawarte 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będące wynikiem przeprowadzonego 
Postępowania sektorowego, którego przedmiotem są Dostawy, Usługi lub Roboty 
budowlane;  

13. Zarząd Spółki/Spółki zależnej - Zarząd PGNiG TERMIKA SA lub Spółki zależnej.  
  

4 Zawartość merytoryczna  

4.1 Przebieg Wstępnych konsultacji rynkowych  
1. Zorganizowanie Wstępnych konsultacji rynkowych wymaga zamieszczenia informacji 

o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych na stronie 
internetowej Zamawiającego, którą sporządza się według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Wstępnych konsultacji rynkowych.  

2. Informację o Wstępnych konsultacjach rynkowych zamieszcza pracownik 
Departamentu Zakupów przez publikację na stronie internetowej Zamawiającego.  

3. Informacja o Wstępnych konsultacjach rynkowych zawiera w szczególności:  
a) nazwę i dane Zamawiającego;  
b) przedmiot i cel Wstępnych konsultacji rynkowych;  
c) warunki, jakie powinny spełniać podmioty, które chcą wziąć udział we Wstępnych 

konsultacjach rynkowych;  
d) formę i adres, na jaki należy dokonywać zgłoszeń do udziału we Wstępnych 

konsultacjach rynkowych;  
e) termin na dokonanie zgłoszeń;  
f) tryb i termin przekazywania zaproszeń do uczestnictwa we Wstępnych 

konsultacjach rynkowych;  
g) stronę internetową Zamawiającego, na której dostępny jest Regulamin Wstępnych 

konsultacji rynkowych   
4. Pisma, wnioski i dokumenty w ramach Wstępnych konsultacji rynkowych strony mogą 

doręczać sobie wzajemnie na piśmie bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty 
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elektronicznej. Każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzi niezwłocznie 
otrzymanie korespondencji.  

5. Warunkiem udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie wniosku 
o dopuszczenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych w języku polskim 
i spełnienie warunków udziału określonych przez Zamawiającego.  

6. Wnioski o dopuszczenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych składa 
się w trybie, terminie i miejscu określonym w informacji o Wstępnych konsultacjach 
rynkowych zmieszczonych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 
Regulaminu Wstępnych konsultacji rynkowych.  

7. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału we Wstępnych konsultacjach 
rynkowych nie może być krótszy niż 4 dni robocze od zamieszczenia informacji 
o Wstępnych konsultacjach rynkowych. 

8. Po upływie terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału we Wstępnych 
konsultacjach rynkowych, Komisja ds. Wstępnych konsultacji rynkowych zapoznaje 
się z treścią wniosków, dokonuje ich weryfikacji i wyznacza podmioty spełniające 
warunki udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych.  

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić do udziału we 
Wstępnych konsultacjach rynkowych podmiot niespełniającego warunków 
określonych w informacji zamieszczonej na stronie internetowej o Wstępnych 
konsultacji rynkowych, o ile podmiot wykaże, że posiada istotne informacje dla 
Zamawiającego, w szczególności dotyczące rozwiązań, technologii oraz wiedzy 
przydatnej do opracowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia Postępowania 
sektorowego. Ponadto, na umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu, 
Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału we 
Wstępnych konsultacjach rynkowych po upływie pierwotnego terminu na złożenie ww. 
wniosku. 

10. Przewodniczący Komisji ds. Wstępnych konsultacji rynkowych zaprasza Uczestników 
do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych, przekazując im zaproszenie do 
nich według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 Regulaminu Wstępnych konsultacji 
rynkowych, zawierające informację na temat terminu i miejsca spotkania oraz 
wymagań dodatkowych co do sposobu prezentacji podczas spotkania przez 
Uczestnika Wstępnych konsultacji rynkowych.  

11. Zaproszenie powinno być wysłane na adres e-mail w terminie nie krótszym niż 2 dni 
robocze przed datą wyznaczonego spotkania.  

12. Zaproszenie do Wstępnych konsultacji rynkowych dokonuje się wyłącznie wobec 
Uczestników Wstępnych konsultacji rynkowych, którzy:  

a) dokonali zgłoszenia zgodnego z wymogami określonymi w informacji 
zamieszczonej na stronie internetowej o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych 
konsultacji rynkowych;  

b) spełniają warunki uczestnictwa we Wstępnych konsultacjach rynkowych, o których 
mowa w Regulaminie Wstępnych konsultacji rynkowych i informacji zamieszczonej 
na stronie internetowej, z zastrzeżeniem pkt 9 powyżej.  

13. Termin spotkania może zostać przesunięty na wniosek Uczestnika Wstępnych 
konsultacji rynkowych jedynie po wyrażeniu zgody przez Przewodniczącego Komisji 
ds. Wstępnych Konsultacji rynkowych z zastrzeżeniem, że wyznaczenie nowego 
terminu nie spowoduje znaczącego wydłużenia procedury związanej z 
przeprowadzeniem Wstępnych konsultacji rynkowych.  
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14. Uczestnik Wstępnych konsultacji rynkowych może w każdym czasie zrezygnować z 
uczestnictwa w nich bez podania przyczyny.  

15. Koszty związane z uczestnictwem we Wstępnych konsultacjach rynkowych ponoszą 
Uczestnicy i nie podlegają one zwrotowi przez Zamawiającego. Uczestnicy nie 
otrzymują wynagrodzenia od Zamawiającego z tytułu uczestnictwa we Wstępnych 
konsultacjach rynkowych.  

16. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są w języku polskim i mają charakter 
jawny.  

17. Wstępne konsultacje rynkowe mogą być prowadzone z Uczestnikami na spotkaniach 
w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem wideokonferencji.  

18. Wstępne konsultacje rynkowe mogą być prowadzone razem lub oddzielnie z każdym 
z zaproszonych Uczestników. W ramach jednych Konsultacji rynkowych mogą być 
stosowane obie formy.  

19. Informacje i propozycje przedstawione na spotkaniu przez Uczestników w formie 
pisemnej stanowią załącznik do protokołu końcowego.  

20. W okresie pomiędzy wyznaczonymi spotkaniami lub po ich zakończeniu, Zamawiający 
może dopuścić przekazywanie informacji lub propozycji także drogą elektroniczną.  

21. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik 
Wstępnych konsultacji rynkowych, nie później niż przed przekazaniem informacji 
zastrzegł, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.  

22. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone do momentu osiągnięcia założonego 
celu opisanego w informacji o Wstępnych konsultacji rynkowych albo do uznania przez 
Zamawiającego, że dalsze jego prowadzenie nie jest zasadne.  

23. O zakończeniu Wstępnych konsultacji rynkowych Przewodniczący Komisji ds. 
Wstępnych konsultacji rynkowych informuje wszystkich Uczestników Wstępnych 
konsultacji rynkowych.  

24. Z przeprowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych sporządzany jest protokół 
zawierający ich podsumowanie. 

25. Uczestnikom Wstępnych konsultacji rynkowych nie będą zwracane złożone przez nich 
plany, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne materiały.  

26. Uczestnicy Wstępnych konsultacji rynkowych udzielają bezwarunkowej zgody na 
wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw 
autorskich na potrzeby przygotowania i realizacji przyszłego Zamówienia 
sektorowego.  

27. Uczestnicy Wstępnych konsultacji rynkowych we wniosku o dopuszczenie do udziału 
we Wstępnych konsultacjach rynkowych składają oświadczenie o zgodzie na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów przez Zamawiającego, jak 
również zapewniają, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie 
naruszało praw osób trzecich. 

4.2 Informacja o przeprowadzeniu Wstępnych konsultacji rynkowych  
1. Członkowie Komisji ds. Wstępnych konsultacji rynkowych nie mogą, bez zgody 

Przewodniczącego Komisji ds. Wstępnych konsultacji rynkowych, ujawniać osobom 
trzecim żadnych informacji związanych z pracami Komisji ds. Wstępnych konsultacji 
rynkowych.  
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2. Informacja o przeprowadzeniu Wstępnych konsultacji rynkowych sporządzana jest 
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu Wstępnych konsultacji rynkowych 
i przechowywana jest w biurze jednostki merytorycznej wnioskującej 
o przeprowadzenie Wstępnych konsultacji rynkowych.  

3. Informacja z przeprowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych jest jawna. Informacje 
zastrzeżone przez Uczestników, jako tajemnica przedsiębiorstwa, powinny być 
należycie zabezpieczone i nie podlegają ujawnieniu, jako element tej informacji.  

4.3 Postanowienia końcowe  
1. Od decyzji Zamawiającego lub Komisji ds. Wstępnych konsultacji rynkowych, 

podejmowanych w trakcie prowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych, nie 
przysługują Uczestnikom Wstępnych konsultacji rynkowych żadne środki odwoławcze.  

2. Załączniki nr 1, 5 i 6 do Regulaminu Wstępnych konsultacji rynkowych nie podlegają 
publikacji na stronie internetowej Zamawiającego.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Wstępnych 
konsultacji rynkowych   

WZÓR 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE WSTĘPNYCH KONSULTACJI 
RYNKOWYCH  

  

Data złożenia wniosku w Departamencie/Biurze Zakupów/Dziale Finansowo-
Administracyjnym  

........................................  

  

Data zarejestrowania  

........................................  
  
  
UWAGA:  

Punkty nr: 1, 2, 5 wypełnia DEPARTAMENT WNIOSKUJĄCY O WSZCZĘCIE 
WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH Punkty nr: 3, 4, 6 wypełnia 
DEPARTAMENT/BIURO ZAKUPÓW/DZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY  
  
1. Przedmiot Wstępnych konsultacji rynkowych:  
  

  
  
  
  
  
  

-  szczegółowy opis w załączeniu  
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2. Określenie celu i przedmiotu Wstępnych konsultacji rynkowych:  
  

  

  
  
  
3. Warunki, jakie musi spełnić podmiot dopuszczony do Wstępnych konsultacji 

rynkowych:  
  

  

  

  

4. Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do Wstępnych konsultacji rynkowych   
do dnia .................   do godziny …………  

5. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Uczestnikami:  
  

  

Inicjator Postępowania:  

………………………………..........- nr pok. ........ tel. ..................  

  

  

6. Skład Komisji ds. konsultacji rynkowych  
  

Lp. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji ds. konsultacji 
rynkowych 

1.  PRZEWODNICZĄCY 

2.  ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 
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3.  SEKRETARZ 

4.  CZŁONEK 

5.  CZŁONEK 

6.  CZŁONEK 

7.  CZŁONEK 

(…)  CZŁONEK 
 

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU JEDNOSTKI WNIOSKUJĄCEJ O PRZEPROWADZENIE 

WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  

Akceptuję pod względem merytorycznym:  

…………………………….................……  

          (data i podpis)  

DYREKTOR DEPARTAMENTU/BIURA ZAKUPÓW/DZIAŁ 
FINANSOWO/ADMINISTRACYJNY  

Akceptuję pod względem formalnym: ............………………………………….  

(data i podpis)  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Wstępnych konsultacji rynkowych   

 

………………, dn. ………….  
miejscowość, data 

 

WZÓR 

 
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych  

…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  

  

I. Nazwa i dane Zamawiającego (podmiotu prowadzącego Wstępne konsultacje 
rynkowe):  

……………………  ……………….  

…………………  

Tel ……………………………… e-mail: 
strona internetowa: .............  
Osoba wyznaczona do kontaktów:  

…………………………………………………  

II. Określenie celu i przedmiotu Wstępnych konsultacji rynkowych:  
  

Celem Wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, 
najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz 
ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb Zamawiającego. W toku 
Wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający oczekuje wymiany informacji i doświadczeń, 
które dotyczą możliwości prawnych, finansowych jak i faktycznych dot. przedmiotu 
prowadzonych Wstępnych konsultacji rynkowych.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
/opis przedmiotu Wstępnych konsultacji rynkowych /  
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Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są w języku polskim. W sytuacji, gdy Uczestnik 
posługuje się językiem obcym, powinien komunikować się za pomocą tłumacza, 
zapewnionego na swój koszt.  
  

III. Warunki udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych  

Do wzięcia udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych zaprasza się wyłącznie 
podmioty, które w okresie …… lat poprzedzających dzień ukazania się informacji o 
zamiarze przeprowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych zrealizowały,  
co najmniej … inwestycje związane z …………………………. na łączną kwotę 
…………………………………. 1.  

  
Powyższe doświadczenie należy wskazać we wniosku o dopuszczenie do udziału we 
Wstępnych konsultacjach rynkowych podając ww. elementy doświadczenia.   

IV. Procedura dopuszczenia do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych  

Wszystkie podmioty, posiadające doświadczenie określone w pkt. III powyżej i zainteresowane 
udziałem we Wstępnych konsultacjach rynkowych są proszone o zgłoszenie tego zamiaru w 
terminie do dnia ………………. do godz. …..  

Zamawiający przyjmuje zgłoszenie dokonane w formie:  

• Elektronicznie na adres: …………….  
We wniosku o dopuszczenie do Wstępnych konsultacji rynkowych należy zamieścić 
następujące dane: nazwę/imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu, jego siedzibę i adres, 
adres e-mail zainteresowanego podmiotu, a także numeru telefonu. Do wniosku należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) składająca wniosek o dopuszczenie do 
Wstępnych konsultacji rynkowych jest upoważniona do reprezentowania zainteresowanego 
podmiotu. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich 
tłumaczeniami na język polski.  
Wzór wniosku o dopuszczenie do Wstępnych konsultacji rynkowych został opublikowany na 
stronie internetowej Zamawiającego.  
O terminie i miejscu spotkania każdy Uczestnik poinformowany będzie w formie pisemnej lub 
elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.  
Niniejsza informacja o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych nie 
stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest 
ogłoszeniem o zamówieniu oraz informacjami w rozumieniu Regulaminu udzielania Zamówień 
sektorowych w GK PGNiG TERMIKA.  

         

  

                                                
1 Zamawiający może dowolnie określić warunki udziału we Wstępnych konsultacji rynkowych dotyczące 
doświadczenie  
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 Załącznik nr 3 do Regulaminu Wstępnych 
konsultacji rynkowych   

WZÓR 

………………, dn. ………….  
miejscowość, data  

  
  

          ……………………….  

………………………. 
……………………….  

Wniosek  
o dopuszczenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych  

  

  

Działając w imieniu poniżej wskazanego podmiotu (działających wspólnie podmiotów) 2 
składam(y) niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału we Wstępnych konsultacjach 
rynkowych poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie 
…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….  
Dane podmiotu (podmiotów działających wspólnie).  
(w przypadku wniosku wspólnego, prosimy wskazać także pełnomocnika)  

1. nazwa nazwę/imię i nazwisko wnioskodawcy:  
………………………………………………………………………………………………. 
siedziba i adres wnioskodawcy  
……………………………………………………………………………………………. 
tel.: ……………………………. e-mail: ……………………………………………….  

2. nazwa nazwę/imię i nazwisko wnioskodawcy:  
……………………………………………………………………………………………….. 
siedziba i adres wnioskodawcy  
……………………………………………………………………………………………….  
tel.: ……………………………. e-mail: 
……………………………………………….  

  
nazwa/imię nazwisko: ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. tel.: 
……………………………….  
e-mail: …………………………………………………….  
(dane pełnomocnika)  
                                                
2 Niepotrzebne skreślić.  
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Niniejszym udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych w trakcie 
Wstępnych konsultacji rynkowych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw 
autorskich na potrzeby przygotowania i realizacji zamówienia, zezwalam na rozporządzanie i 
korzystanie z opracowań tych utworów, jak również zapewniam, że wykorzystanie utworu 
przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.     
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Wstępnych 
konsultacji rynkowych  
 

WZÓR 

………………, dn. ………….  
miejscowość, data  

Zamawiający:  
…………………….  
………………………….  
……………………….  

 Uczestnik Wstępnych konsultacji rynkowych:  
.………………………………….………………

………………… 
………………………………….  

  
Zaproszenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych  

Szanowni Państwo,  

W związku ze złożonym dn. ………. wnioskiem o dopuszczenie do udziału we Wstępnych 
konsultacjach rynkowych niniejszym zapraszamy do wzięcia udziału we Wstępnych 
Konsultacjach rynkowych poprzedzającym wszczęcie Postępowania sektorowego, których 
przedmiotem  będzie …………………………………………………………………………………  
W tym celu, Uczestnik powinien stawić się dn. ……. w siedzibie Zamawiającego przy ul. 
……………….…… w…. lub być dostępnym dla przeprowadzenia telekonferencji. Uczestnicy, 
którzy przystępują do Wstępnych konsultacji rynkowych, zobowiązani są do przedłożenia 
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności gospodarczej lub 
w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego 
przetłumaczonego na język polski w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez 
Uczestnika Wstępnych konsultacji rynkowych. W przypadku, w którym w imieniu Uczestnika 
działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z 
przedstawionego rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed 
przystąpieniem do Wstępnych konsultacji rynkowych, stosownego oryginału pełnomocnictwa 
lub jego kopii poświadczonej za zgodność przez Uczestnika Wstępnych konsultacji rynkowych. 
Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń 
woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik. W przypadku, gdy osoba/osoby zgłaszająca się do uczestnictwa we Wstępnych 
konsultacjach rynkowych w imieniu Uczestnika Wstępnych konsultacji rynkowych nie wykaże 
swojego umocowania, nie zostanie dopuszczona do nich.   
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Uczestnicy Wstępnych konsultacji rynkowych poproszeni zostaną o zaproponowanie 
wstępnego rozwiązania dot. przedmiotu przyszłego Postępowania sektorowego, które można 
będzie zastosować u Zamawiającego3.  
Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzane będą w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji, przejrzystość oraz na równi traktujący potencjalnych wykonawców w nim 
uczestniczących.   

                                                
3  W tym miejscu Zamawiający może dookreślić przedmiot Wstępnych konsultacji rynkowych przedstawiając 
wykonawcy konkretne problemy lub pytania czy też wskazując szczegółowy zakres przedmiotu Wstępnych 
konsultacji rynkowych. Można też wskazać wymagania dodatkowe, co do sposobu prezentacji podczas spotkania 
przez Uczestnika Wstępnych konsultacji rynkowych w szczególności rozwiązań technicznych i funkcjonalnych.  
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Wstępnych 
konsultacji rynkowych  

  

WZÓR 

 

………………, dn. ………….  
miejscowość, data  

Zamawiający:  
…………………….  

  

  

 Uczestnik Wstępnych konsultacji rynkowych:  
.………………………………  

.……………………………  

 
Notatka ze Wstępnych konsultacji rynkowych  

  

Dnia ……………………. Zamawiający oraz upoważniony przedstawiciel Uczestnika  
…………………………………………………………………………………………………………
… 
………………… spotkali się w siedzibie Zamawiającego celem uzyskania informacji 
odnośnie najlepszych, najnowocześniejszych oraz najkorzystniejszych technicznie, 
technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji 
przez Zamawiającego Zamówienia sektorowego, którego przedmiotem 
będzie…………..………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………… 

W trakcie spotkania ustalono, iż Uczestnik byłby/nie byłby w stanie wykonać przedmiotu 
zamówienia, którego dotyczyły Wstępne konsultacje rynkowe. 
…………………………………………………………………………………………………4  

  

                                                
4 W tym miejscu należy wskazać wszystkie istotne informacje, jakie Zamawiający uzyskał podczas spotkania z 
Uczestnikiem Wstępnych konsultacji rynkowych. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny 
zostać należycie zabezpieczone przed zapoznaniem się z nimi przez osoby nieuprawnione.  



 

 

 

 

Oznaczenie Dokumentu:  Tytuł:  Wydanie:  

5 R-025  Regulamin prowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych  
Kapitałowej PGNiG TERMIKA  

 
Załącznik nr 6 do Regulaminu 

Wstępnych konsultacji rynkowych  
  

WZÓR 

  
Podsumowanie i przebieg Wstępnych konsultacji rynkowych  

w sprawie ……………………………………………………………………………………….….  
………………………………………………………………………………………………………
…  

  

I. Nazwa i dane Zamawiającego  
  

…………….  

…………….  

………………….  

Tel. …………………. 

e-mail: …………………………………..  

strona internetowa: ……………………. 

Osoba wyznaczona do kontaktów:  

……………………………………………  

II. Przebieg Wstępnych konsultacji rynkowych:  

Wstępne konsultacje rynkowe odbyły się w dniach …………….  

W Wstępnych konsultacjach rynkowych udział wzięli następujący Uczestnicy:  
1. Nazwa i siedziba Uczestnika:  

……………………………………  
2. Nazwa i siedziba Uczestnika:  

……………………………………  
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III. Nazwa i opis przedmiotu Wstępnych konsultacji rynkowych:  
.………………………………….  

IV. Data i miejsce zamieszczenia informacji o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych 
konsultacji rynkowych:  

……………………………………  
    

V. Zestawienie podmiotów spełniających kryteria udziału we Wstępnych konsultacjach 
rynkowych:  

 Nazwa i siedziba Uczestnika:  
   ………………………………………  

  Nazwa i siedziba Uczestnika:  
    ………………………………………  

  
VI. Zestawienie Uczestników Nazwa i siedziba Uczestnika:  

  ………………………………………  
 Nazwa i siedziba Uczestnika:  

    ………………………………………  
  

VII. Krótki opis przebiegu Wstępnych konsultacji rynkowych oraz ustalenia dokonane 
podczas ich przeprowadzenia5:  

VIII. Informacje o wpływie Wstępnych konsultacji rynkowych na przygotowanie 
Postępowanie sektorowego, w szczególności opis przedmiotu zamówienia, specyfikacji 
warunków zamówienia/Instrukcję dla wykonawców lub warunki umowy  

  

Wstępne konsultacje rynkowe odbyły się w dniach ………………  

(należy udzielić ogólnych informacji na temat ilości spotkań)  

  

……….…………….………… 
 

                                                
5  W tym miejscu należy wskazać szczegółowo ustalenia dokonane podczas przeprowadzenia Wstępnych 
konsultacji rynkowych w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, SWZ/Instrukcji dla 
Wykonawców lub określenia warunków umowy.  
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