Elektronizacja zamówień publicznych
- Informacje dla wykonawców
Przygotuj się na zmiany!

od 26 LIS 2018

od 01 LIS 2018

obowiązek odbierania
przez Zamawiających
ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych

obowiązek
wystawiania faktur
elektronicznych przez
Wykonawców

od 18 PAŹ 2018

od 18 KWI 2018
JEDZ ma być składany
za pomocą środków
komunikacji
elektronicznej

nastąpi pełna
elektronizacja
w zakresie składania
ofert i komunikacji
z Wykonawcami

Co to oznacza w praktyce?

Obowiązkiem Zamawiającego jest wskazanie środka komunikacji
elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami:

”W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności
składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym

oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego
dalej „jednolitym dokumentem” odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.

Oferta, w tym JEDZ ma być złożona przez Wykonawcę w formie elektronicznej.
JEDZ ma być podpisany za pomocą podpisu elektronicznego oraz zaszyfrowany:

Podpis elektroniczny – szyfrowany; certyfikowany; przyporządkowany wyłącznie
do osoby składającej ten podpis; jest powiązany z danymi, do których został
dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest
rozpoznawalna.

Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej mają mieć nieograniczony, pełny,
bezpośredni i bezpłatny dostęp do narzędzi, urządzeń lub formatów plików, jakie są
stosowane w danym postępowaniu.
Wykonawcy powinni mieć możliwość ponownego złożenia oferty oraz wycofania oferty
z podpisem elektronicznym.

Jak wziąć udział w postępowaniu?
1

znajdź interesujące Cię zapytanie ofertowe (np. udostępnione
poprzez aplikację e-Zamawiający)

2

przed złożeniem oferty dokładnie przestudiuj dokumentację
postępowania (ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ).

3

w razie niejasnego zapisu w SIWZ lub innych dokumentach
przetargowych zadaj pytania Zamawiającemu

4

złóż ofertę oraz JEDZ drogą elektroniczną w miejscu i o czasie
wskazanym w SIWZ przez Zamawiającego
Pamiętaj oferta musi być podpisana za pomocą kwalifikowanego
podpisu elektronicznego oraz zaszyfrowana!

5

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji lub postępowania
Zamawiającego w czasie postępowania przetargowego możesz
odwołać się do Krajowej Izby Odwoławczej.

6

Jeśli Twoja oferta została wybrana przez Zamawiającego podpisz
z nim umowę cywilnoprawną, zawartą w formie pisemnej.

Jak OnePlace wspiera Wykonawców?
OnePlace dostarcza bieżące informacje o zapytaniach z rynku oraz o przetargach
publikowanych w ramach zamówień publicznych.
Dedykowany zespół ekspertów wspiera Wykonawców na każdym etapie procesu złożenia oferty
oraz pomaga w bezpłatnej rejestracji na OnePlace .

Zespół e-Zamawiający
i OnePlace jest do Państwa dyspozycji

Przejdź do OnePlace

zyskaj bezpłatny dostęp do zapytań ofertowych i przetargów

Zespół Marketplanet jest do Państwa dyspozycji!
Dowiedz się więcej na
oneplace.marketplanet.pl

Rozwijaj się z blogiem

Śledź nas

Polub nas na

Dołącz do nas na

Marketplanet

na Twitterze

Facebooku Marketplanet

LinkedIn Marketplanet

