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Adresatem Wniosku/Petycji * - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pomocq 
uzyskanego z Biuletynu I nformacji Publicznej Urz~du - adresu e-mail! - pod ktorym odebrano niniejszy wniosek. 

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdujq si~ poniiej oraz - w zalqczonym pliku sygnowanym 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym . 

Preambula Petycji: 
W listopadzie 2018 r. i w sierpniu 2019 r. sygnalizowalismy Decydentom w Gminach - prob l ematyk~ zw iqzanq z 
przejsciem na tryb pelnej elektronizacji zamowien publicznych . 

Obecn ie w sytuacji obowiqzywania Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegolnych rozwiqzaniach zwiqzanych z 
zapobiega niem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) - szczegolnego znaczenia nabierajq procedury zwiqzane z pelnq 
elektron izacjq wsze lkich sfer zwiqzanych z dzialalnosciq Urz~dow. 
W tym oczywiscie zda lne kontakty z Interesantem, Oferentem, Wykonawcq, etc - vide art. 3 tejie Ustawy - w 
interpretacji sensu largo . 

W zwiqzku z powyiszym: 
resc petycii/Prosby: 

Na mocy art . 63 Konstytucji RP w zwiqzku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 pet ycjach 
(Dz.U.2018 .870 t.j . z dnia 2018.05 .10) w nawiqzaniu do 241 Kodeksu post~powania admin istracyjnego, wnosimy 
petycj~ - proszqc Wojta/Burmistrza/Prezydenta - aby w t rybie §6 ust. 2 pkt. 2 zalqcznika nr 1 do Rozporzqdzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dz ialania archiwow zakladowych (Dz. U. z dnia 20 
stycznia 2011 r.) zleci l - przyporz'ldkowanie zalqcznika do petycji 0 nazwie "Pismo ws. udost~pnienia 
platformazakupowa.pl" do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyzej wzmiankowanych 
przepisow. 
Oczywiscie rzeczone pismo dotyczy elektronizacji procedur urz~dowych , jak sygnalizowano w preambu le 
nawiqzujqc do elektronizacj i kontaktow z Oferentami, ( ... ) wykonawcami, interesantami, etc 

Osnowa Petycj i : 
Zdaniem petycjodawcow przewidziana w powolywanym przepisie archiwizacja ofert przyczynia si~ do optymalizacji 
kosztow publicznych. 

W mniemaniu petycjodawcow - dzi<:ki dzialaniom sfer Rzqdowych (w skali makro) w ostatnim czasie 
sytuacja zwiqzana z optymalizacjq przychodow i kosztow publicznych - ulega poprawie - szczegolnie 
dzi<:ki takim dzialaniom jak podj<:cie uchwa/y Nr 207 Rady Ministrow z dnia 19 grudnia 2017 r. (M.P. z 
2018 r. poz. 12). - vide siec Internet. 

Wn i oskodawc~ - jak kaidego Obywatela bardzo cieszq tego typu dzialania systemowe, ktore z pewnosciq (jak jest 
to w za loieniu) pomogq Decydentom w elektronizacji i zda lnej obsludze Interesanta, Oferenta, Wykonawcy, etc i 
przyczyniq s i ~ do optymalizacji wydatkowania srodkow publicznych. 



W przypadku uwzgl~dnienia petycji - scilicet: - wystarczy archiwizacja zalqcznika - aby w obecnej sytuacji nie 
absorbowac czasu Urz~dn i kow - odpowiedz na petycj~ nie jest konieczna - pro forma ewentualne informacje mozna 
przesylac pod adres: eletronizacjiL@RlatformazakuRowa.RI 

Wspolwnioskowca/Petycjodawca* : 
Osoba Prawna 
Szulc-Efekt sp. z o. o. 
reprezentowana przez: 
Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa 
nrKRS: 0000059459 
Kapital Zakladowy: 222 .000,00 pin 
www.gmina.Rl www.samorzad.RI 
Dodatkowc informacje: 
Stosownie do art. 4 liSt. 2 pkt. I Us tJwy 0 pctycjach (Dz. U. 2014.1195 z dn in 2014.09.05) r111i~ i nazwisko osoby reprczcntuj~cej Podmiot 
Wl1osz'Icy petycj~ ujawnione jest powyzej 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. j \V'v\,. Ustawy - petycja niniejsza zostab zlozona za pomoq srodkow komuilikacji elektron icznej, sygnowana 
podpiscm dektronicznym (klory ujawnia dodatkowe uane). a adres ujawniony expressis verbis \v petycji jest wskazallym zwrolnym adresem e
mail. 
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Do: 

Dzial Zamowieri Publicznych 

Szanowni Panstwo, 
W zwiqzku z ostatnimi doniesieniami Swiatowej Organ izacji Zdrowia, GI6wnego Inspektoratu 
Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia dot. koronawirusa SARS-Cov-2, wywolujqcego chorob~ 

o nazwie COVID-19 (czyta; 'Niecej), informuj~ , ze w trosce 0 bezpieczeilstwo w przypadku 
zainteresowania naSZq ofertq zdecydowalismy 0 udost~pnieniu Pailstwu systemu niezwlocznie. 
jednoczesnie pozostawiajqc kwestie formalne zwiqzane z podpisaniem umowy na da lszy plan. 

Jak t.) h'/9 i!.da w 5 P(OS~i.:h \<;oka.:h? 

1. Aby otrzymae propozycj~ umowy: 
a. skontaktuj si~ ze mnq (dane ponizej) wysylajqc sprawozdanie z udzielonych 

zam6wieli za 2019 rok dla Prezesa UZP, a ja zajm~ si~ resztq lub 
b. wypelnij elektroniczny formu la rz z zakresern funkcjonalnosci jaki Palistwa interesuje 

(kli kni; tuta j). 
2. Na maila otrzymajq Palistwo gotOWq do podpisu umow~ , 

3. Jezeli potwierdzq Palistwo mailowo. ze umowa jest procedowana i wyrazq Paris two ch~e 
korzystania z naszego systemu, to udost~pnimy go niezwlocznie, a na doslanie umowy 
majq Palistwo do 60 dni , 

4. Przeslemy Palistwu wszystkie niezb<;!dne informacje oraz przeszkolimy online. dzi<;!ki czemu 
b~dq Pa listwo mogli skutecznie procedowac swoje post<;!powania na platformazakupowa.pl , 
majqc mozliwosc kontaktu z dedykowanym opiekunem Centrum Wsparcia Kllenta , 

5. Jeze li w ciqgu 60 dni nie odeslq Palistwo umowy lub zrezygnujq mai lowo z dalszej 
wspolpracy to umowa nie b<;!dzie obowiqzywac i nie wywola zadnych skutkow prawnych, 
jednak b~dq Pailstwo mieli dost~p do archiwum post~powali przez okres 5 lat od dnia 
uplywu terminu skladania ofert w danym post~powaniu nic za to nie p1ac'lc . 

W ten sposob zadbajq Palistwo 0 wlasne bezpieczelistwo oraz uzyskajq mozliwosc ograniczenia 
kontaktu z Wykonawcami poprzez prac~ z domu lub z biura , nie paral izujqc przy tym 
funkcjonowania jednostki. Czy wiesz, ze np. dokumenty papierowe, w tym oferty w przetargu , 
powinny bye poddane kwarantannie (czyta; wiece j)? W przypadku np. zawieszenia uslug ku rierskich, 
Palistwa post<;!powania skoliczq si~ na czas . Z naszych uslug korzysta juz ponad 1000 instytucji , a 
w systemie pracuje ponad 17 tys. Zamawiaj'lcych oraz ponad 135 tys. Wykonawc6w. 

Klienci cenia" W oferowanej prze, nas platformie najbardziej: 
Q Bezpieczelistwo - posiadamy ISO 27001 (link do certyfikatu ), 
Q Niezawodnosc - Wykonawcy nigdy nie odwolali si<;! do KIO z powodu ile dzialajqcego 

systemu, 
Q Obslug~ - zapewniamy doradcow ds. elektronizacji , trener6w, zespol ds. rozwo;u Kl ient6w, 

Centrum Wsparcia Klienta oraz najlepszych specjalistow IT, 
Q Skutecznose - srednio 4.28 oferty w przetargu, co daje 95% wi~kszq skutecznose w 

odniesieniu do sredniej krajowej (czy!a; wlecel). 
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PRZETARGowa.pl 
Dla os6b zajmujqcych si~ przetargami przygotowalismy takze ustaw~ w formie e-booka oraz naszq 
pomoc w przygotowaniu si~ do elektronicznego otwarcia ofert i weryfikacji podpis6w kwalifikowanych. 

Gorqco wierz~ , ze dzi~ki temu pomog~ Paristwu i Waszym wykonawcom w czasach obecn ie 

panujqcego kryzysu. 

Jednoczesnie mamy gorqcy apel 0 poinformowanie Paristwa wykonawc6w 0 post~powaniach 

krytycznych zwiqzanych z zakupami dla Ministerstwo Zdrowia zwiqzanymi z biezqcymi potrzebami 
szpitali zakaznych (el'ltal wiecej) . B~dziemy Paristwu wdzi~czni za pomoc w dotardu do 

wykonawc6w. 

W przypadku pytari jestem do Paristwa dyspozycji 

Bogna MIECZKOWSKA 

~ 517432282 

Iii bogna.mieczkowska@platformazakupowa.p l 
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Poznan, 24.03.2020 

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie 
identyfikowalny za pomocq uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du - adresu e-mail 
I - pod ktorym odebrano niniejszy wniosek. 

Oane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdujq si~ ponizej oraz - w zaiqczonym pliku sygnowanym 
kwal ifikowanym podpisem elektronicznym. 

Preambuia Petycji : 
W listopadzie 2018 r. i w sierpniu 2019 r. sygnalizowalismy Oecydentom w Gminach
problematyk~ zwiqzanq z przejsciem na tryb peinej elektronizacji zamowien publicznych. 

Obecnie w sytuacji obowiqzywania Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegolnych 
rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziaianiem i zwalczaniem COVI0-19 , 
innych chorob zakaznych oraz wywoianych nimi sytuacji kryzysowych (Oz. U. 2020 poz. 374)
szczeg61nego znaczenia nabierajq procedury zwiqzane z peinq elektronizacjq wszelkich sfer 
zwiqzanych z dziaialnosciq Urz~dow 
W tym oczywiscie zdalne kontakty z Interesantem, Oferentem, Wykonawcq, etc - vide art. 3 tejze 
Ustawy - w interpretacji sensu largo. 

W zwiqzku z powyzszym: 
Trese petycji/Prosby : 
Na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwiqzku z art 2 pkt 1,2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 

petycjach (Oz.U.2018 .870 t.j . z dnia 2018.05 .10) w nawiqzaniu do 241 Kodeksu post~powania 
administracyjnego, wnosimy petycj~ - proszqc W6jta/Burmistrza/Prezydenta - aby w trybie §6 
ust. 2 pkt. 2 zaiqczn ika nr 1 do Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacj i i zakresu dziaiania archiw6w zakiadowych (Oz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r. ) 
zlecii - przyporz'ldkowanie zal'lcznika do petycji 0 nazwie " Pismo ws. udost~pnienia 
platformazakupowa.pl " do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyzej 
vvzmiankowanych przepisow. 
Oczywiscie rzeczone pismo dotyczy elektronizacji procedur u rz~dowych , jak sygnalizowano w 
preambule - nawiqzujqc do elektronizacji kontaktow z Oferentami , ( ... ) wykonawcami , 
interesantami , etc 

Osnowa Petycji: 
Zdaniem petycjodawc6w przewidziana w powolywanym przepisie archiwizacja ofert przyczynia 
si~ do optymalizacji kosztow publicznych. 

W mniemaniu petycjodawcow - dzil1ki dzialaniom sfer RZ'ldowych (w skali makro) w 
ostatnim czasie sytuacja zwi'lzana z optymalizacj'l przychodow i kosztow publicznych -
ulega poprawie - szczegolnie dzil1ki takim dzialaniom jak podjl1cie uchwaly Nr 207 Rady 
Ministrow z dnia 19 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 12). - vide sieclnternet. 

Wnioskodawc~ - jak kazdego Obywatela bardzo cieszq tego typu dziaiania systemowe, kt6re z 
pewnosciq Uak jest to w zalozeniu) pomog'l Oecydentom w elektronizacji i zdalnej obsiudze 
Interesanta, Oferenta, Wykonawcy, etc i przyczyniq si,? do optymalizacji wydatkowania srodk6w 
publicznych . 



W przypadku uwzgl~dnienia petycji - scilicet: - wystarczy archiwizacja za/qcznika - aby w 
obecnej sytuacji nie absorbowac czasu Urz~dnik6w - odpowiedz na petycj~ nie jest konieczna -
pro forma ewentualne informacje mozna przesy/ac pod adres: 
eletronizacja@platformazakupowa.pl 


