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T E A T R  P O L S K I  W  P O Z N A N I U  

ul.  27 Grudnia 8/10 

61-767 Poznań  

 

 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 nr 1/2022/PZP 

 

1. Zamawiający, dane kontaktowe, osoba wyznaczona do kontaktu: 

1) Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, NIP 778-10-03-125, REGON 

000278882, e-mail: przetarg@teatr-polski.pl, tel. 61 852 64 95, fax: 61 853 08 93. 

2) Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie wstępnych konsultacji rynkowych:  

Paweł Skrodzki, radca prawny – tel. 570 825 412, kancelaria@pawelskrodzki.pl 

2. Wszelką korespondencję kierowaną do zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem „Wstępne konsultacje 

rynkowe 1/2022/PZP”. 

3. Podstawa prawna 

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) oraz Regulaminu przeprowadzania wstępnych 

konsultacji rynkowych w Teatrze Polskim w Poznaniu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

zamawiającego www.teatr-polski.pl 

4. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia dialogu. 

1) Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe w związku z przygotowaniem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej remontu budynku Teatru Polskiego w Poznaniu. 

2) Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest poinformowanie o planach zamawiającego 

dotyczącego realizacji zamówienia, m.in. w zakresie niezbędnych konsultacji z zespołem 

konsultacyjnym zamawiającego, a także doradztwo i pozyskanie informacji przez zamawiającego 

w celu sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia oraz 

określenia warunków umowy w następującym zakresie: 

a) szczegółowego zakresu niezbędnej dokumentacji; 

b) doprecyzowania OPZ w zakresie liczby niezbędnych rzutów, wizualizacji, itp. 

c) określenia optymalnego terminu wykonania zamówienia; 

d) określenie warunków udziału w postępowaniu, 
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5. Warunki udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych: 

1) Zamawiający zaprosi do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych nie więcej niż 5 

uczestników, którzy posiadać będą największe doświadczenie projektowaniu robót 

budowlanych w instytucjach kultury. 

2) prześlą zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1, wraz z dokumentem 

potwierdzającym należyte umocowanie do reprezentacji zamawiającego oraz oświadczenie, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2, w terminie do 21 kwietnia 2022 r. 

6. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie: spotkań bezpośrednich oraz 

korespondencji elektronicznej. 

7. Przewidywany termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych: 10 maja 2022 r. 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych 1/2022/PZP 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

UCZESTNIK: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

Dane osoby upoważnionej do kontaktu z zamawiającym: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

W związku ze zgłoszeniem do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych przez Teatr Polski w Poznaniu 

o numerze 1/2022/PZP oświadczam, że: 

1. Jestem należycie umocowany do reprezentowania uczestnika wstępnych konsultacji rynkowych, na 

dowód czego przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie. 

2. Zapoznałem się z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych w Teatrze Polskim 

w Poznaniu. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Teatr Polski w Poznaniu wszelkich 

udostępnionych w konsultacjach informacji w celu właściwego przebiegu konsultacji i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku wstępnych 

konsultacji rynkowych, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich 

uczestnika konsultacji, na potrzeby prowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych nr 1/2022/PZP 

oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2022/PZP, w tym w szczególności do 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia lub warunków 

umowy o zamówienie publiczne, z zastrzeżeniem §6 ust. 8 Regulaminu przeprowadzania wstępnych 

konsultacji rynkowych w Teatrze Polskim w Poznaniu. 

 

…………………………………………………. 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych nr 1/2022/PZP 

 

Oświadczam, że należycie świadczyłem usługi projektowania budowlanego w instytucjach kultury: 

Lp. Przedmiot umowy Zamawiający Data 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Deklaruję gotowość do spotkań bezpośrednich z zamawiającym*: 

[  ] w dniu 26.04.2022 

[  ] w dniu 27.04.2022 

[  ] w dniu 28.04.2022 

[  ] inne terminy nie później niż do 06.05.2022 ……………………….. 

 

 

       ………………………………………………….. 

 

 
* zaznaczyć wszystkie możliwe daty 
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