
OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH  

pn. „Zakup profesjonalnego projektora laserowego do Sali Studyjnej Polskiego Teatru Tańca”. 

ZAMAWIAJĄCY: 

 POLSKI TEATR TAŃCA 

61-818 Poznań, ul. Stanisława Taczaka 8 

NIP 7781305518  REGON 000278907 

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: 

POLSKI TEATR TAŃCA 

61-818 Poznań, ul. Stanisława Taczaka 8 

e-mail: teatr@pP-poznan.pl 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

Adriana Mikołajczak / tel. 61 858 04 60 (sekretariat) / e-mail: a.mikolajczak@pP-poznan.pl 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne 

Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup 

profesjonalnego projektora laserowego do Sali Studyjnej Polskiego Teatru Tańca”.  

I.  PODSTAWA PRAWNA  

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, 

opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.  

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1. Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę profesjonalnego projektora laserowy z serwerem                           

do wykorzystania w dużej Sali Studyjnej o powierzchni 364 m² na powierzchni o szerokości 10-15 m   

o wydajności ok. 14.000 lumenów. 

2. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji w zakresie ustalenia parametrów 

technicznych i wyposażenia projektora. 

III.  ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, spełniające 

wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu, składają zgłoszenia do udziału (Załącznik nr 1) wraz 

z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu. 
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2. Zgłoszenia można składać:  

a)  osobiście, w siedzibie Zamawiającego;  

b)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres teatr@pP-poznan.pl   

c) w postaci elektronicznej, dostępnej pod adresem: hPps://miniportal.uzp.pl 

3. Termin składania zgłoszeń: 17 lutego 2022 r., decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.  

4.Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych 

wszystkich podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.  

IV.  ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz postanowieniami Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych 

opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.  

2. Warunkiem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, przez osobę umocowaną do reprezentacji zgłaszającego, w 

terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.  

3. Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych podmioty, które w 

zakresie swojej działalności mają: produkcję urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu 

lub działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu. 

Zamawiający zaprosi do udziału w Konsultacjach Uczestników wybranych spośród wszystkich 

podmiotów, które złożą prawidłowo sporządzone zgłoszenie do udziału w Konsultacjach. 

4. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we Wstępnych 

Konsultacjach Rynkowych.  

5. Do zgłoszenia należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, chyba, że ze zgłoszenia wynikają dane 

umożliwiające pobranie odpisu z publicznie dostępnego rejestru. 

6. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych 

w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.  

7. Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu 

przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych.  

8. Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie spotkania indywidualnego z 

Uczestnikami w przewidywanym terminie 28 lutego 2022 roku 

9.         Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 28 lutego 2022. 

 Załącznik: 
- wzór zgłoszenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.  
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https://miniportal.uzp.pl

