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Aktualności:
1. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest w trakcie przekształcenia się w Ministerstwo
Rozwoju (MR). Komunikaty o przetargach NATO są teraz umieszczane na stronie:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/przetargi-nato. Strona z informacjami o przetargach organizacji
międzynarodowych www.przetargi-miedzynarodowe.gov.pl, pozostaje bez zmian.
2. Wybrana w przetargu nieograniczonym firma Aplan Media Sp z o.o. z Łodzi kończy przygotowywanie
filmu animowanego poświęconego zamówieniom organizacji międzynarodowych. Film od ok. połowy
grudnia będzie dostępny na naszej stronie poświęconej przetargom organizacji międzynarodowych
oraz w mediach społecznościowych Ministerstwa Rozwoju.
3. MR ponownie wykupiło na rok 2020 dostęp do wyszukiwarki przetargów międzynarodowych.
Wyszukiwarka umożliwia wyszukanie ogłoszonego przez organizację międzynarodową, w jednym z ok
130 krajów, przetargu. Zachęcamy do zgłaszania do nas informacji, jakie zlecenia są poszukiwane
przez przedsiębiorców, z Państwem współpracujących, i w jakim regionie świata. Dysponując takimi
informacjami możemy, na potrzeby konkretnego przedsiębiorcy, wyszukać zamówienie, które może
odpowiadać jego potencjałowi eksportowemu. Informacje o potencjalnie ciekawych przetargach
ogłaszane są także na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/przyklady-miedzynarodowychprzetargow-publicznych, w tym roku zamieściliśmy na tej stronie już prawie sto informacji o różnych
przetargach.

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.
2. Zapraszamy do odwiedzania strony www.przetargi-miedzynarodowe.gov.pl, w zakładce „przykłady
międzynarodowych przetargów publicznych” co tydzień umieszczamy informacje o wybranych
przetargach ogłoszonych przez UNDP, UNESCO, itp. W tym tygodniu są to przetargi na dostawę:
ambulansu dla Kwatery głównej NATO i maszyn do szycia do Syrii dla UNDP.
3. W dniu 28 października 2019 r. odbyła się druga edycja konferencji „Dzień polskiego przemysłu
obronnego z obszaru IT”. Konferencja stanowiła niepowtarzalną okazję do spotkania z Dyrektorem
Generalnym Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA) oraz ekspertami z działu zakupów tej
Agencji, którzy omówili procedury dotyczące udziału przedsiębiorców w procesie udzielania
zamówień publicznych przez NATO. Konferencja była organizowana wspólnie przez Ministerstwo
Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i
PARP. Jesienią 2020 r planowana jest trzecia edycja tej ciekawej konferencji.
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4. W czerwcu 2019 r Ministerstwo Rozwoju ( wtedy jako Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
było uczestnikiem Warsaw Humanitarian Expo (WHE). Wystąpienia przedstawicieli podmiotów
międzynarodowych, zwłaszcza podczas Warsaw Procurement Forum, które było najważniejszym
komponentem WHE, stały się inspiracją i punktem wyjścia do przygotowania przez MSZ publikacji
pod tytułem „Praktyczny przewodnik dla biznesu Międzynarodowe projekty i zamówienia – droga
do sukcesu”. Celem Publikacji jest przekazanie potencjalnym dostawcom organizacji
międzynarodowych, praktycznych porad dotyczących uczestnictwa w rynku międzynarodowych
projektów i przetargów (system NZ, UE, NATO, ICRC, międzynarodowe i krajowe organizacje
pozarządowe, międzynarodowe instytucje finansowe). Przewodnik jest dostępny na stronie:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/praktyczny-przewodnik-dla-biznesu-miedzynarodowe-projekty-izamowienia-droga-do-sukcesu
5. Jeszcze trwa ( do sierpnia 2020 r.) 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.
Projekt 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. www.zzp.wgpr.pl

29 listopada 2019 r.
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