Warszawa, 22 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

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 pod adresem:
https://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/dialogi-techniczne
Dodatkowo, wszelkie informacje oraz dokumenty związane z ogłoszonymi wstępnymi konsultacjami
rynkowymi będą publikowane pod adresem: https://konkursy.govtech.gov.pl/
Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do wstępnych konsultacji rynkowych
w czasie ich trwania. Zamawiający decyduje o zaproszeniu wybranych podmiotów do konsultacji,
informując o tym zainteresowanych drogą elektroniczną.
Szczegółowe informacje dotyczące wstępnych konsultacji rynkowych, w tym trybu zgłaszania się
zainteresowanych podmiotów do udziału zawiera zamieszczone poniżej Ogłoszenie oraz Regulamin
przeprowadzania konsultacji rynkowych (stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
1. ZAMAWIAJĄCY

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa,
tel.: (22) 376-73-84
2. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający preferuje komunikację elektroniczną na wskazany adres e-mail. Wszelką inną
korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: Pilotażowy projekt
Paszportyzacja polskiej żywności.
Joanna Sych-Winiarek, e-mail: paszportyzacja@kowr.gov.pl
3. PODSTAWA PRAWNA
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r.,
Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem i „Regulaminem
przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”, opublikowanym na stronie internetowej
Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
1)

Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z planowanym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursem, którego przedmiotem jest realizacja

pilotażowego projektu Paszportyzacja polskiej żywności dla rynku ziemniaka, wołowiny
i wieprzowiny (zwane dalej: Pilotażem).
Tryb wyboru wykonawcy zostanie określony po zakończeniu konsultacji. Szczegółowe informacje
o Pilotażu zawarte są w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
2)

Prowadzenie konsultacji nie obliguje Zamawiającego do wszczęcia i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3)

Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest wymiana wiedzy z podmiotami posiadającymi
rozległe doświadczenie w zakresie przedmiotu konsultacji oraz pozyskanie przez Zamawiającego
wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystywane przy przygotowaniu opisu przedmiotu
zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od zaproszonych do
konsultacji Uczestników w procesie szacowania wartości zamówienia oraz określenia warunków
umowy, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

5. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
1)

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy PZP;

2)

Uczestnikiem konsultacji może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej (zwana dalej „Uczestnikiem”);

3)

Warunkiem udziału w konsultacjach jest przesłanie zgłoszenia zawierającego: informacje
identyfikujące Uczestnika, jego dane kontaktowe wraz ze wskazaniem doświadczenia jakie
posiada w obszarze przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych. Szczegółowe zasady zgłoszenia
udziału w konsultacjach został opisany w ust. 6;

4)

Zamawiający może dopuścić do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych także
Uczestników, którzy przesłali zgłoszenie po terminie wskazanym w pkt 4, jeżeli stwierdzi, że ich
udział w konsultacjach wniesie wkład w osiągnięcie celu prowadzenia wstępnych konsultacji
rynkowych;

5)

Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w języku polskim. Do dokumentów
sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
Dokumenty sporządzone w językach obcych, bez tłumaczenia na język polski, nie będą brane pod
uwagę;

6)

Wstępne konsultacje mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 „Regulaminu
przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”;

7)

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie jednego lub więcej spotkań
z Uczestnikami, prowadzonych w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiającego w komunikatach publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, lub za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. O sposobie przeprowadzania każdego
spotkania Zamawiający każdorazowo poinformuje Uczestników;

8)

Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone do czasu osiągnięcia jego celu,
nie dłużej niż przez okres dwóch miesięcy licząc od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

9)

Termin prowadzenia konsultacji może zostać przedłużony. Zamawiający poinformuje Uczestników
konsultacji o przedłużeniu terminu ich prowadzenia;

10) O zakończeniu konsultacji Zamawiający poinformuje wszystkich Uczestników za pośrednictwem
ogłoszenia na swojej stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia
konsultacji na każdym ich etapie lub ich odwołania bez podania przyczyny;

11) Uczestnictwo we wstępnych konsultacjach rynkowych jest nieodpłatne, uczestnikom nie
przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestnictwem.
6. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1)

2)

3)
4)

5)

Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, przesyłają
zgłoszenie w drodze elektronicznej zawierające następujące informacje identyfikujące: dane
kontaktowe - adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy oraz wskazanie doświadczenia
jakie posiadają w obszarze przedmiotu konsultacji;
Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem platformy GovTech: https://konkursy.govtech.gov.pl/
a w przypadkach braku możliwości złożenia zgłoszenia w ten sposób z przyczyn technicznych także:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: paszportyzacja@kowr.gov.pl;
Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 9 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00;
Zamawiający zaprosi do udziału w konsultacjach Uczestników, których charakteryzować będzie
różne doświadczenie i skala działania. W związku z powyższym, Zamawiający pozostawia sobie
prawo do zaproszenia tylko wybranych przez siebie Uczestników;
Zamawiający będzie rozpatrywał jedynie zgłoszenia zawierające wszystkie dane wskazane w pkt 1.

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wszystkie
osoby, których dane osobowe zostaną przekazane w związku ze zgłoszeniem do udziału
w konsultacjach rynkowych Zamawiający informuje, że:
1)
Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku
z przeprowadzaniem wstępnych konsultacji rynkowych, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR)
z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:
kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01207 Warszawa.
2)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej
siedziby, wskazany w ust. 1.
3)
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z przeprowadzaniem wstępnych konsultacji rynkowych
w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm. (dalej PZP), w celach
związanych z realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa
a także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.), co stanowi o zgodnym
z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania, o której mowa w art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
4)
Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane przez okres przewidziany
przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach
powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, który może zostać
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
5)
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. 3 mogą być udostępniane innym podmiotom
jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
Do danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 3 mogą mieć też dostęp podmioty
przetwarzające dane w imieniu i na rzecz KOWR (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi
informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6)
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO osobom, których dane osobowe przetwarzane będą w celach, o których mowa w pkt. 3 przysługuje:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania
z tego praw.
W celu skorzystania z ww. praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie
na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
Wszystkie osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie ich danych osobowych.
7)
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do udziału w ww. wstępnych konsultacji
rynkowych.
8)
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich
W oparciu o dane osobowe pozyskane w celach, o których mowa w pkt. 3 KOWR nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych pozyskane w celach, o których mowa w pkt. 3 do
państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Załączniki:
1. Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
2. Opis przedmiotu konsultacji

