
 

 

 Wspieramy transformację cyfrową jednostek samorządu terytorialnego. Budujemy społeczeństwo 
informacyjne wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. 

www.conectio.pl 
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KONTEKST OFERTY 

 

W odpowiedzi na potrzeby sektora publicznego wspólnie z partnerem technologicznym firmą Open 
Nexus – liderem rynku w zakresie elektronizacji zamówień publicznych w Polsce, zapraszamy do 
skorzystania z kompleksowej usługi elektronizacji zamówień.  

Proponowane rozwiązanie przyniesie Państwu wymierne efekty w postaci ewolucyjnego 
krokowego uruchomienia bez wprowadzenia rewolucji oraz łatwą dostępność nie tylko przetargów, 
ale i zamówień pod progiem 30 tys. EUR. Otrzymają Państwo wspólną bazę wykonawców oraz 
łatwość wykorzystania platformy.  

Szczególne partnerstwo technologiczne z firmą Open Nexus umożliwia Państwu wdrożenie 
i korzystanie z nowoczesnej platformy zakupowej w modelu usługowym, tzw. chmury. Oznacza to 
korzystanie z usługi przez przeglądarkę Internet na dowolnym urządzeniu (komputerze, laptopie, 
tablecie), bez konieczności instalacji oprogramowania. Wszystkie dane są bezpiecznie 
przechowywane w nowoczesnym i bezpiecznym centrum przetwarzania danych Exea Data Center 
w Toruniu.  

Będąc wyłącznym dystrybutorem proponowanego rozwiązania w województwie kujawsko-
pomorskim możemy zaoferować Państwu najniższe ceny na rynku.  

 

 

 

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ  

 

Przepisy dyrektyw UE nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej 
komunikacji w postępowaniach o udziale zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.   

Oznacza to konieczność elektronizacji zamówień publicznych w zakresie przetargów powyżej 
progów UE (publikacje w TED) już od 18 października 2018. Natomiast obowiązkowa 
elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych (publikacje w BIP 
oraz zamówienia poniżej 30 tys. EUR) będzie obowiązkowa od 01.01.2021 roku.     

Wychodząc naprzeciw wymaganiom legislacyjnym proponujemy rozwiązanie kompleksowe, które 
spełnia powyższe wymagania, a przede wszystkim w sposób znaczący usprawnia istniejące 
procesy wewnątrz Państwa instytucji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE 

 

W ramach przedmiotowej oferty zapewniamy, kompleksową i w pełni działającą usługę 
elektronizacji zamówień publicznych w oparciu rozwiązania cloud w modelu SaaS. Oznacza 
to kompleksową usługę, dostępną przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania 
dodatkowego oprogramowania na Państwa komputerach lub zakupu serwerów.  

Główne funkcjonalności i zakres proponowanego rozwiązania obejmują:  

Elektronizacja przetargów 

Przygotujemy Państwa na elektronizację zamówień publicznych. System spełni wymagania 
przewidziane dla systemu teleinformatycznego, informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Kompleksowa obsługa postępowań regulaminowych 

Przeprowadzajcie Państwo postępowania poniżej progu. Od budżetowania poprzez prowadzenie 
postępowań, powołanie komisji, realizację zamówień oraz zarządzanie umowami. Rejestrujcie 
wydatki, w których nie ma obowiązku prowadzenia postępowań, tak aby mieć 100% zamówień w 
jednym miejscu! 

Komunikacja elektroniczna z Wykonawcą 

Komunikacja z Wykonawcami w ramach prowadzonych postępowań w zakresie zadawania pytań, 
udzielania odpowiedzi oraz publikowania wyników. System zapewnia ochronę przed 
nieautoryzowanym dostępem do informacji m.in. przez wykorzystanie bezpiecznego 
szyfrowanego połączenia. 

Sprawozdawczość i archiwizacja 

Pobierajcie raporty szybko i sprawnie, w tym raport roczny dla Prezesa UZP z postępowań 
podprogowych. Oszczędźcie sobie czasu i nerwów podczas kontroli postępowań. Spełnijcie 
jednocześnie wymóg ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Elektroniczna akceptacja wniosków 

Zatwierdzajcie zgłoszone wnioski o wszczęcie postępowania, sprawdzenie merytoryczne 
postępowania przed publikacją, wybór wykonawcy, czy wniosek o udzielenie zamówienia. 
Wszystko w jednym miejscu! 

Szybkie uruchomienie i stałe wsparcie 

Czy wiecie, że wystarczy jedno szkolenie, abyście potrafili prowadzić postępowania? 
Nie zostawiamy Państwa samych zapewniając osobistego opiekuna, który jest dostępny w dni 
robocze od 7:00 do 17:00. 
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KONTAKT 

 

Tomasz Bejgrowicz 
Specjalista ds. wdrożeń i obsługi klienta 

 

56 655 00 79 
784 505 149 
tomasz.bejgrowicz@conectio.pl 

 

Conectio 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. 
ul. Włocławska 167 
87-100 Toruń  

www.conectio.pl  

 

http://www.conectio.pl/

