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Aktualności:
1. MPiT ogłosiło konkurs „Będę dostawcą NATO”. Agencje i bazy NATO a także Kwatera Główna w
Brukseli corocznie ogłaszają setki przetargów i poszukują dostawców: żywności, sprzętu
informatycznego i telekomunikacyjnego, mebli, wyposażenia obozów, usług informatycznych
i budowlanych. Niemal każda polska firma może znaleźć coś dla siebie wśród zamówień ogłaszanych
przez NATO. Zachęcamy do spojrzenia na produkowany przez Państwa towar lub dostarczaną usługę
pod kątem dostaw dla NATO i zapraszamy do udziału w konkursie „Będę dostawcą NATO”. Aby
wziąć
udział
w
konkursie
należy
wypełnić
ankietę
umieszczoną
na
stronie

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/konkurs-bede-dostawca-nato
Konkurs polega na zaprezentowaniu swojego towaru lub usługi wraz z uzasadnieniem, dlaczego
NATO powinno się nim zainteresować. Komisja Konkursowa oceni przejrzystość uzasadnienia i jego
merytoryczną wartość.
Pięciu przedsiębiorców, których propozycja zostanie najwyżej oceniona, otrzyma nagrodę w postaci
refundacji kosztów opłaty konferencyjnej dla jednej osoby, obowiązującej na Konferencji NIAS’19
organizowanej przez NATO. Wartość nagrody to 795 Euro.
2. W dniach 15 – 17.10.2019 odbędzie się w Mons, Belgia Konferencja NIAS’19 pod hasłem
przewodnim „Digital Transformation, smart machines for smarter decisions”. Celem organizowanej
przez NATO-wską Agencję Informacji Komunikacji (NCIA) konferencji jest zaprezentowanie
przedsiębiorcom możliwości współpracy z NATO m.in. poprzez bezpośrednie spotkania firm
z pracownikami agencji NATO odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych projektów. Prelegenci
zaprezentują także nowe podejście do bezpieczeństwa informacji, przedstawią najnowsze
technologie i kierunki działania NATO w tym zakresie.
Szczegóły informacji na temat Konferencji na stronie: https://nias19.com/.

3. MPiT ogłosiło w dniu 14 sierpnia 2019 r. przetarg na wykonanie filmu animowanego. Celem filmu
jest zachęcenie przedsiębiorców do współpracy z organizacjami międzynarodowymi i rozwijania
eksportu w oparciu o kontrakty zawierane z tymi organizacjami. Film powinien także informować
o stronie internetowej Ministerstwa, która zawiera informacje o przetargach. Oferty na wykonanie
filmu należy składać do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godziny 11:00. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/wykonanie-

filmu--animacji-zachecajacego-przedsiebiorcow-do-wspolpracy-z-organizacjamimiedzynarodowymi-i-rozwijania-eksportu-w-oparciu-o-kontrakty-zawierane-z-tymiorganizacjami
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Informacje:
1. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o ogłoszonych ostatnio przetargach NATO. Komunikaty
publikowane są na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przetargi-nato.

a) Ministerstwo Obrony Narodowej RP reprezentowane przez Dyrektora Zakładu Inwestycji
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) informuje o zamiarze zaproszenia do
przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla
przedsięwzięć w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na modernizacji magazynów
środków bojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem
terenu – skład Jastrzębie oraz skład Duninów. Komunikat nr 53/2019
b) Ministerstwo Obrony Narodowej RP reprezentowane przez Dyrektora Zakładu Inwestycji
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) informuje o zamiarze zaproszenia do
przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla
przedsięwzięcia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na
modernizacji 3 magazynów środków bojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
oraz zagospodarowaniem terenu w m. Stawy. Komunikat nr 54/2019
c) Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE) poinformowało o zamiarze ogłoszenia
przetargu na dostarczenie sprzętu i oprogramowania Bluebird Pidion EF501R do wdrożenia
programu HRDS wraz z serwisem. Komunikat nr 51/2019.
2. Agencji Informacji i Komunikacji NATO (NCIA) poinformowała o przyjęciu 4 lipca 2019 r. przez
Komitet Inwestycyjny NATO nowego rozporządzenia określającego warunki podpisywania przez NCIA
umów ramowych z przedsiębiorcami (Basic Ordering Agreements - BOA). Procedura BOA jest
dwuetapowa. Pierwszy krok to podpisanie umowy ramowej zawierającej ofertę dostarczenia
określonego towaru do NCIA. W drugim etapie NCIA zwraca się do tylko do przedsiębiorców, którzy
podpisali umowę BOA, z propozycją złożenia oferty na dostarczenia określonej ilości towaru wraz
z podaniem jego ceny.
3. Przypominamy, że informacje o Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii są teraz na nowej
platformie internetowej. Aktualny adres to: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia.
Informacje o przetargach organizacji międzynarodowych umieszczone są w zakładce: Co robimy/
współpraca międzynarodowa/ międzynarodowe zamówienia publiczne. Co tydzień na tej stronie
umieszczane są nowo-ogłoszone przetargi organizacji międzynarodowych, głownie UNDP.
Komunikaty
o
przetargach
NATO
są
teraz
ogłaszane
na
stronie
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia w zakładce: O Ministerstwie / Informacje
o zamówieniach publicznych / Przetargi NATO.
4. Rozpoczął się projekt szkoleniowo-doradczy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)
z całej Polski, który ułatwia udział w międzynarodowych przetargach. Projekt kierowany jest do tych
przedsiębiorstw, którym zależy na rozwoju i zwiększeniu zysków ze swojej działalności poprzez udział
w zagranicznych zamówieniach publicznych. Zapewnia nie tylko pomoc prawną, ale również
szkolenia, dzięki którym przedsiębiorcy zdobędą niezbędną wiedzę o wybranych rynkach zamówień
publicznych.
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Projekt trwać będzie do sierpnia 2020 roku, składa się z trzech części, a udział w nim jest
dofinansowany ze środków UE.
Szkolenia - Podczas wszystkich szkoleń, które odbywać się będą na terenie całego kraju, łącznie
omówionych zostanie 40 rynków zagranicznych zamówień publicznych. Każde szkolenie to 6h
praktycznej wiedzy na temat dwóch wybranych rynków. Omówione zostaną m.in. przepisy regulujące
udzielanie zamówień, warunki udziału w postępowaniach na wybranych rynkach, czynności prawne
związane z zawarciem umowy i procedurą odwoławczą.
Indywidualne doradztwo prawne - Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na udział w konkretnych
przetargach zagranicznych, mogą liczyć na wsparcie prawne. Realizator projektu zapewnia pomoc
w całym procesie udziału w postępowaniu, m.in. w przygotowaniu lub weryfikacji wniosku
o udział w przetargu, a także złożeniu oferty przetargowej.
Analiza rynków i wyszukiwanie przetargów - w ramach projektu rynki zagranicznych zamówień
publicznych są na bieżąco analizowane. W tym celu stworzona została wyszukiwarka przetargów,
dzięki której możliwe jest znalezienie tylko aktualnych (pod kątem terminu złożenia oferty)
przetargów z większości krajów świata. Może z niej skorzystać każdy, kto szuka możliwości rozwoju
dla swojej firmy poprzez udział w zagranicznych rynkach zamówień publicznych.
Realizatorem projektu jest kancelaria prawna Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa,
Sendrowski i Wspólnicy sp.k. ZAPRASZAMY: www.zzp.wgpr.pl
5. W dniach 11 – 13.06.2019 odbyły się Warsaw Humanitarian Expo – Międzynarodowe Targi Pomocy
Humanitarnej i Rozwojowej (WHE2019). Targi zlokalizowane były na terenie PTAK Warsaw Expo,
w Nadarzynie k. Warszawy.
W wydarzeniu udział wzięło: ponad 5,7 tysięcy zwiedzających z ponad 40 państw (przede wszystkim
z Europy Środkowo-Wschodniej, ale także Bliskiego Wschodu i Azji). W ramach WHE odbyło się
ponad 50 wydarzeń towarzyszących, a w konferencji otwierającej targi oraz w dwudniowym Forum
Zamówień Publicznych wzięło udział ponad 50 prelegentów z całego świata.
Najwyżej ocenianym przez biznes elementem Forum było ponad 800 spotkań indywidualnych (b2b)
zorganizowanych dla ponad 100 zarejestrowanych uczestników targów z przedstawicielami
organizacji międzynarodowych i pozarządowych.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii miało na targach swoje stoisko, na którym byli także
obecni przedstawiciele innych rządowych instytucji (PARP, PAIH, BGK itp). Przedsiębiorcy byli
szczególnie zainteresowani możliwością uzyskania na miejscu pomocy w rejestracji na stronie
zakupowej ONZ, wyszukaniem pasujących do profilu firmy aktualnie ogłoszonych na świecie
przetargów oraz uzyskaniem finansowania na rozwój eksportu. Stoisko MPiT cieszyło się dużym
zainteresowaniem i uzyskało pozytywne opinie przedsiębiorców.

20 sierpnia 2019 r.
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