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l. Wstęp

mlniPortal iest rozwiązaniem og lnodostępnym, uniwersalnym i nieodplatnym, szczeg lnie

pr2ydatnym zamawiającym, kt rzy nie posiadają Własnych narzędzi informatycznych do obsłu8i

postępowa o udzielenie 2am Wienia publicznego.

Dzięki Wdroż niu tego rozwiązania wykonawcy ubiegający się o udzielenie zam Wienia publicznego

mogą elektronicznie składać wnioski o dopuszczenie do udzlalu w postępowaniu, oferty wstępne,

oferty, oferty dodatkowe oraz oferty ulepszone.

MiniPortal oparty 'iest na efektywnym Wykorzystaniu narzędzi elektronicznych

i publicznych usług funkc|onujących w paristwowych zasobach, tj. Biuletynu Zam wieri Publicznych

i usług ePUAP.

zamawiający korzystający z miniPortalu muszą posiadać Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (czyli

uprawnienia instytucji publicznej) na ePUAP, login i hasło Biuletynu zam wie Publicznvch.

WykonaWcY sktadaiący oferty Ża pośrednictwem ePUAP muszą posiadać konto na ePUAP.

system ririniPortal to niezaleźne od Biuletynu Zam wie Publicznych oraŻ TED narzędzie. Aby

skorŻystać z systemu miniPortal należy uprzednio opublikować ogloszenie w BZP lub TED.

ll. lnlormacje og lne

ll.1. ilownik pojęć,

zamawla|ącY - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną

nieposiadającą 06obowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy Prawo zam wieri publicznych,

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, kt ra ubiega się o Udzielenie zam wienia publicznego, złożyła

ofertę lub zawarla umowę w sprawie zam Wienia publicznego,

lD Postępowania - numer identyfikacyjny postępowania Benerowany przez miniPortal,

ldentytrkator potwierdzenia/ lD oferty - numer identyfikacyjny generowany przez ePUAP.

il.2. Syctem miniPortal.

miniPortal dostępnv Jest pod adresem httos://minioorta .uŻp.[ov'p|. Po wejściu na wskazany adres

uźytkoWnikowi zostanie wyświetlony następ!jący ekran:

z te8o miejsca użytkownik będzie miał dostęp do części przeznaczonej dla Zamawiaiących oraz dla

Wykonawc w. Dodatkowo w 8 rnej części dostępne jest menu z pozostałymi cŻęściami serwisu, W

szczeg lności:

- informacje podstawowe o systemie

- dostęp do formularzy komunikacji ePUAP
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- lista wszystkich opublikowanych postępowa

- inst.ukcja obsługi

1 
llr, Zqmąwiaiqcy

Rozdział ,,zamawiająqy'' ma na celu przeprowadzenie zamawiających krok po kroku przez proces

logowania do systemu oraz założenie i publikację formularza postępowania w systemie miniPortal

w celu trygenerowania lD Postępowania.

system przeznaczony jest dla zamawiającYch, kt rych objął obowiązek elektroni3acji zam wie

publicznych co do postępowa l kt rych wartość zam wie oraz korkurs w jest r wna lub'przekracza

kwoty określone w art. 11 ust 8 ustawy Prar,vo zar'rcwie publicznych'

zamawiający powinien posiadać login i hasło do BiUletynu zam wier{ Publicznych orar oficjalny adres

Elektronicznei skrzynki Podawczej {EsP) lnsMucji, na k rą Wykomwcy będą składali oferty' Adres

ESP to: /idpodmiotu/SkrytkaESP.

Użytkownicy po za|ogowaniu 5ię na ePUAP ma dostęp do dw ch formularzy:

_ FormularŹa do komunikacji,

- Formularza do złożenia, zmialry, wycofania oferty lub wniosku.

Skladanie, zmiany, wycofanie ofert zostały oplsane W Rozdziale Vll.

llt.1, Logowanle do systemu.

Po wejściu na stronę gl wną zamawiaiącY wYbiera opcję ,,Dla zamarViających"

Po jej wybraniu użytkownik zosta ie przekierowany do ekranu logowania. Logowanie do systemu

miniPortal odbywa się za pomocą login W i haseł do Biuletynu zam wie Publicznych:

Logowanie

I@

Proszę podać naa!ę uŹytkownika i hasło (login i hasło BZP). Jeżeli nie

posiadav konta w Biuletynie Zam wie Publicznych '

Login

'I oqiirr

Hasło

I la5l(l

! Zapamiętaj mnie

Jeżeli uźytkownik nie ma loginu lub hasla rejestruje się w serwisie Biuletynu Zam wie Publicznych.

Przekierowanie na stronę rejestracji dostępne jest po kliknięciu na link ,,Zarejestruj się w serwisie "'

Formularz rejestracYjny zawiera informacje dotyczące lnstytucji zamawiające8o' 2arejestrowana w

Biuletynie zam wie Publicznych może być każda lnstytucja publiczna albo j 'dnostka or8anizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy. Xody autoryzacji (login i hasło

BzP), po zlożeniu poprawnie wypełnionego wniosku są przesylane do Zamawiającego w ciągu kilku dni

od daty wpływu wniosku do Urzędu Zam wieri Publicznych.

Jeżeli użytkownik posiada juź login i hasło BzP to po prawidłowym zilogowaniu się otrzyma

następujący widok:
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z tego mieisca użytkownik ma moźliwość utworzenia nowego formularua postępowania i

odszyfrowania złożonych ofert. opcja wylogowania się dostępna jest w prawym g rnym rogu.

llr,2. Twonenle nowego |ormulano postępowonta.

Aby utworzyć nowy formu|arz postępowania należy wybrać opcję ,,Dodaj postępowanie" na gl wnym

ekranie.

Wybranie tei opcji przelieruie użWkownika do formularza nowego postępowania.

Każdy formularz składa się z trzech części:

1. Nagł wekformular2a postępowania,

2. Oaty poszczeg lnych etap w,

3. Przyclskl 2apisania formularŻa postępowania i publikacji formularza postępowania

Nagł wek formularza oostępowania zawiera informacię na temat trybu'postępowania, numeru

BZPltED/numeru referencyjnego, oraz tytułu/ nazwy postępowania' Dane teleadresowe pobierane są

automatycznie z Biuletynu Zamriwieri Publicznych:

Nowe postępowanie

Podstawou/ym lrokiem jest wybranie trybu postępowania z rozwijanej listy:

Pnet6rg ograniczony
Neqocjxje z ogłcszeniem
Dialog konkurencyjny
Lic'y'tacje elektroniana
Partnerslwo innowacyjne

Neqocjacje bez ogloszenia
Zapytanie o cenę
Zarnowi:nia n3 ilsługi społiczne i irrne szczego|ne .jsfugi Art. 'l38 o (z wnioskami)
Zamowi:nia na usfu9i społeczne i inne szczegolne Jsługi Art' 1 38 o (bez wnioskow)
Zamowi..nia nł usługi społeczne i inne szczeg lne "rsfugi Art' 138 n punkt '1

Zamowi:nia na usługi społxzne i inne srczegolne Jsługi Art. 'l ]8 n Punkt Ż

Zamorvi:nia na usłuqi społeczne i inne szczeq lne rsługi Art. 'l 38 n punkt 3

Zanr wi':nia rł dziedzinach olrrbnności i bezpiecze stwa . przetarg ograniczony
Żamowi:nia w dziedzinach obronności i bezpieczenstwa \e9o{jacje z ogłoszeniem
zdmÓwi:'nia w dŻiedzinach obronności i bezpieczeristwa - Dialog konkurencyjny
Zanrotviłnia rł dziedzinach obrorności i bczpieczenstwa - Negoćjacje bez ogłoszenia
Żamortiłnia w dziedzirraclr obrcrności i bezPiecŻe stwa - [icytacIa lektroniczna
ZdmÓwianie Ż wolnej rękj

W zaleźncści od wybranego trybu pole z datami będzie Żawieralo inny zestaw p l.

Pierwszym krokiem jest podanie terminu składanie ofert:

Terminy i ustawienia postępowania .

lłlybieTz daty zako denia lcżdĘgo z etaiŃw a naśtępni zapisz oglosE 
'lie

1. Etap składania ofert
T nnin ddadania of rt

T rmin ottfla.cia dożonych ofaft

Ah |talłl no*"F amw.ni?n' 
'firil}tfry'łall ' 

pstwrell|'

(tr.. Ń(lDB. F'o:'. b!ć n'.*'dion. w fi.y JpD]^b *j'.:not' N.|ro& h '.9| Ft:lFu* łn uąo lrył, poarrę*'u,

a:n'{r ]|l!.włn'.l.!r.nrŃłnfi..n'Ąh,!n[BzlldEDNlril.f?tr}1Ę..'.:lł]łqilFrĘWJnłh.zwłnłdłli:. c[ 'ul'Nł
d^ku . lvp|owidloĘoFil@d.nl

a|n+ivl..ł !llJł'rÓ9hi{rupd ldl..{iÓrlvc''Ę l!c|*u*lnrn'nr"q"o*lłzonv(ho.J(:l...f{lĘ. irb ks{..{lon(U.!cl!

lryb ' N.:*ł i]ł .\!'łe{.

lr"' Ę !'1'trN'l

tdl.l.'.nlr\'.nliŻp4lniłi.'(l.l. (1|.? A l.'!ł|'ł9'łi|(.q.

;rr.t'
l,1u, iil}/] p.r!łFw| 'ł M.$6 łl@1t]*.9.
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z rozwuanych list użytkownik wybiera dzie oraz wpisuje godzinę skladania i otwarcia ofert:

N@erffl^.,.;^ ornft&ab&;-,
' i gru 2020.

Tyt'ł/m1

Terrniny i ustawienia postęPowania
vwbiea daty zako Qenia każdego z etapolY a na$ępnie zapisz o9}o6zenie

l. Etap składania ofert
Termin sxladania ofert

7'1Ż.2020' l1:00

Te(min otwafcia 
'ożonych 

ot rt

' 7.11.2020, I 1:30

ffi
lJl4l5l171819:.

Ż0 Ż] 22 z3 2ł 2' 26

789t0ltQ

2a 2o JI

Ad{B stft

Tern
VWbie.

t_

t

i:: .
offlanta
i.r,ępo,. ''pl*

ll.

r'-..I --l
ir0r 42L .l )

Arrulq Z.twrcrdu E

system automatycznie pilnuje poprawności dat. Data i 8odzina otwarcia ofert nie może być

wćześniejsza niż data ich składania.

Po wprowadzeniu danych do formularza postępowania możliwe są dwie opcJe:

- zapisanie formularza w przerwanej sesji (,;zapisz roboczo"). W tym przypadku formularz ma status

,,Robocze" i możliwą jest jego p źniejsza edycja. W tym stanie nikt poza zamawiającym nie widzi i nie

ma dostępu do tego postępowania,

_ opublikowanie - czyli udostepnienie publicznie informacji o danym postępowaniu' W tym stanie

możliwa będzie edycja dat postępowania.

lil.3' Edwla romularŻa postępowonlo'

Edycja formularza postępowania dostępna jest po wejściu szczeg ły danego pcstępowania

ffi#n
FYT?*'.!Pfu

Przykładowo wypełnione pola:

Szczegoły po stę p owa n i a

9

Tytwltsil. pott?pqf,.nh
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Jeżeli data i godzina terminu składania wniosk w/ ofert wstępnych/ ofert/ ofert dodatkowych jeszcze

nie upĘnęła, możliwa jest ich zmiana' '

Przyklad - opcje edycji 5ą dostępne:

2. Etap składania ofert
Termin skiadania ofert

ż:'l ]'.l ]:al 14;n9

Termin otwercia złożonych ofert

ii.ri.,ll0. l4:09

Jeśli data i8odzina minęła _ nie ma możliwości zmiany dat:

Terminy i ustawienia postępowania
r' Etap składania ofert

Terrrln ddrdenh oiert
01j22O2O 14:22

Termln ottrrcL zl'ożoĘ/Gh o6Grt

01.12.2O2O 14:23

Po uaktualnieniu danych postępowania Użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat:

til.4. Hlsto a prdcy użytkownikd

W menu otworzyć moźna historię pracy użytkownika. Wskazu'e ona postępowanie, godzinę oraz

rodzaj wykonanej czynności:

bŃ& !j.Ń. ! M2tt dlb at$&r..dlto.

Er:ryJ
t&lErpsSarEl

l l l, 5, Publikacja postępowa ni d,

Każde postępowanie naleźy opublikować' Aby to zrobić należy po Wypełnieniu danych postępowania

kliknąć,,zapisz i publikuj":

0l'1lso lłs{a
or.ru.io:o r.:lrt

ffi
ITffiI

stetu5 pośtępowi ie

RobÓce

RobcEe

Jeśli postępowanie miało status robocze należy wybrać je8o edYcję, a następnie zmienić ie8o status z

,,Robocze" na,,Opublikowane":

R

a następnie na dole formularza wybrać ,,Zapisz zmiany w formularzu''

Po opublikowaniu postępowania wyświetlone zost.nie okno Ż infcirmacją:

Jeżeli zamawiający prowadzi postepowanie w trybie z wolnej rĘki może odznacryć opcję ,,czy

formularz postępowania ma być widoczny publicznie i wtedy, aby uzyskać możliwość zaszyf.owania

oferty przez Wykonawcę, zamawiający po zapisaniu formularza postępowania powinien skopiować

link postępowania i przekazać 80 Wykonawc1.
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statu9 pos!ępowanla

()p!u|rur,n,ir l:l

ry.i l^!tł' FlEos l!

szaeg ły postępff anian

lV. Szyfrowanie olert (Wykonawca)

Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna anl aplikacia do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem

publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.u2p.8ov.pl.

Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu wybrać w g rnym menu opcję

,,Postępowania", następnie na liście wszystkich postępowari wybrać to, do kt rego chce złożyć ofertę

i wejśc w jego szczeg Ę:

,:r:l', i, . . ,. irJ rnl

*Ftulet

łrlb'ww!w

Wykonawca po wejściu w link otrzyma możliwość szyfrowania oferty:

Szczeg Ę postęponania
r@sr.ąrdt
l.._!lłld.eu''o{.Ń'].lrii1:

lll.6, Zako czenie i unia irqźnienie postępowania.

Jeżeli dane postępowanie zakoriczyło się bądź zostalo unieważnione, to istnieje możliwość

wprowadzenia tej zmiany w systemie miniPortal. D?iękitemu zniknie ono z liśty otwartych postępowa

dostępnej dla wszystkich uźytkownik W systemu oraz będzie latwiej zarządzane przez Zamawiającego.

Aby tego dokonać należy przejść do edycji opublikowanego formularza postępowania i wybrać opcję

,,Zakorłcz postępowanie" błdź,,Unieważnij postępowanie"

9aca ły postępowania
rŃNryd

W.@
br@ffi#Ń

Terminy i u5tawi6nia Postępowania
' Etap 

'lłddani. 
ole

r-a.oi..r**5r*

Szlrowenie plikow

ffiffih

Na dole strony, pod datą skladania ofert, dostępny jest przycisk umożliniający zaszyfrowanie ofeny.

Szyfrowanie plikow
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Jego kliknięcie otworzy okno umożliwiające wybfanie pliku, kt ry chcemy zaszyfrować. Wybrać można

cały folder, bądź kilka poszczeg lnych plik w.

Szyfrując caĘ folder, musi on być skompresowany do archiwum. Po zaznaczeniu folderu do

zaszyfrowania system wyśwaetli ostrŹeżenie:

ostrzeŹenie
l, Flikach fvb.i y(h clo ;i!łJrvr'r ia.wkry:o 6s!ępL,iice archiVJa:

. .a<: ..a'-v l-

,.lli w ..<hiwM a.Jdu.r. rlt asylrow.ny wari laj plik.

'.mewi.j.<y 
możc ni. mi.ć moiliwoa.i j.go odEy'rcEni.!

Żaleca sie 'ł}blanie kilk! p ikow p':ei ok q wyborU. eby lasłlłowac
l. do Jcdnego plik! Lrynrkcvr'Pgo.

NaleŹy-pamiętać, by werłnątrŹ szyfrowanego folderu nie znaidowaĘ się wcześniej zaszyfrowane pliki.

Szyfrowanie plikow

f Żas:v{roy.,ana o{eia do niniPonel.7z

system miniPortal daje r wnież możliwość szyfrowania kilku plik w, bez wcześniejszego tworzenia

archiwum:

Sdrowanie plikow

I alkl docr

a pliki.doq

l phłj'ooą

ffim
Zaszyfrow ny plik automatycznie będzie młałformat.zip:

cil*te.truo,ffi&su&ts
0llł'db

Tak zaszyfrowaną ofertę należy wysłać za pomocą formdarza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub

wniosku przez ePUAP.

V. Deszyfrowanie ofert (Zamawiojqcy)

zamawiający, najp źniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informację o kwocie, iaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zam wienia'

odpowiednie pole pojawi się w szczeg lach danego postępowania, razem z polem na informację z

otwarcie ofert.

Po kliknięciu,,zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik" zostanie on zapisany na komputerze użytkownika.

Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do zlożenia, zmiany, wycofania oferty lub

wnioŚkU:

lnlom.dł r o(Ytl('. ol.4

Blu-o.,,

Do odszyfrowania ofert nie jest potrzebna ani aplikacja do odszyfrowania ofert, ani plik z kluczem

prywatnym. CaĘ.proces odszyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.

16

Kolejne kroki
AbV pIiĘ:o5lal popreg.'ni dołącony do })os'tępovr'ania aleąy
pr:eslac oo :a pofioci aorrulara do zro;enia. zniany, wycofanie

oierty []b rvn'csku

;o.mul3n o:na,''.yp IniĆ na st.onie rnle.netowej
'".'. _. i:i,t,: ,- _ia'

doiycacp pcstępowa.ia'

ld.nqilk.tor ponępow.nh mlniPortll:
1 5b'deb7-06 1 1 -d93d-a3bb-7701 b499ec26

ffi
15



Aby odszyfrować ofertę zamawiający musi po zalogowaniu się na miniPortalu wybrać w g rnym menu

opcję,,Deszyfrowanie":

Po kliknięciu Deszyfrowanie pojawi się okno. w ktrirym należy wybrać zaszyfrowany plik (z 2apisane8o

Wcześniej mieisca na komputerze)

D.iryfrowanic

Rezultat deszyf rowania:
Plrl oOEyttow!ny popruwnac

s?clegÓły pcstępÓlvania:

ldśntyflk to]
43af0c49-e20a-4ibe-801a-4.1 493fo915e

l,brw. po'tęPowlnia

ffi

le/c.r{*d!r {NłhF:ł

s!,..rry$r*r/r$r' &k*
. s $|n' {Ńł .'Jk*!i lu'

Wykonawca ma możliwość wycofania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

przed upływem terminu składania ofert. Jeśli oferta nae jest wycofana zostanie odszyfrowana. Jeżeli

jednak Wykonawca wycofał swoją ofertę nie będzie możliwe jej otwarcie, o ile zamaWiający zatwierdzi

skuteczne wycofanie oferty lub wniosku, złożone przez uprawnione osoby do reprezentowania

wykonawcy.

Vl. Wykonawca

Wykonawcą może być osoba fizyczna' osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, kt ra ubie'ga się o udzielenie zam wienia publicznego, zbżyła ofertę lub zawarła

umowę w sprawie zam wienia publicznego. Wykonawca, według wzoru określonego przez

zamawiającego, przygotowuje ofertę, kt rą złoży w postępowaniu o udzielenie zam wienia

publicznego. Przypominamy, że zgodnie 2 art. 1oa ust' 5 ustawy Prawo zam wie publicznych

dokumenty muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym.

z perspektywy Wykonawcy miniPortaljest miejscem, w kt rym można znaleźć opublikowane przez

zamawiających formularze postępowa oraz zaszyfrować ofertę.

vt.'. Lista wszystkich postępowa .

Lista wszystkich postępowa znajduje się w menu gł wnym dostępnym dla Wykonawcow bez

logowania:

m
I -.-

I

I

d-'r.,, -.,..^,;..:!',..'.*,',.'..:n,i.,i,,"
r-ffi--l {ł

Po wybraniu pliku pojawi się przycisk:

Deszyfrowanie
W tym mreJscu mo&s: wrkaa pgbrany r epuap. zas:yfiowony plik.

oeszyf.ownie powledzie 9ĘJczćli poni2sze walunki ola 
'gkaBnąo 

pIlku zosronĘ spełnlone|

. . płik zosrał Ża*frowany w ramacb postępoltafua o'az przeiany prŻez platfornre epuap.
. aktualnic 2aIogrwal)y u'yrlownik',egt wlaś4i(l.lem postępowani 

'

. pl|kŻostałŻagyfrowanydlaetapuktÓryŻost}łŻatcncŻonyluboa(aotwarci ofenre5lWlęł5zanŹaktualnad8ta.

. plikn zostałwycofanywramaah postepcryanl'.

Po kliknięciu Deszyfruj i pobierz pliki odszyfrowany plik zostanie zapisany na naszym komputerze'

system weryfikuje do kt rego postępowania wysfana została oferta. Jeśli nie upĘnąl jeszcze czas na

ich otwieranie, zamaWiający otrzyma odpowiedni {omunikat:

nrlałEffi
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Po wejściu w Listę wsz}'stkich postępowari użytkownik otrzvmuie Widok:

Na Liście Wszystkich postępowa użytkownik ma możliwość przechodzenia na kolejne strony

z wynikami, lub wyszukiwania w kolumnie.

vI'2. Etekronic2ne postępowonlo o udztelente zdmowlenld publlcaneEo.

Wykonawca, aby W2iąc udział W elektronicznym postępowaniu o udzielenie zam wienia publicznego

musi zalożyć konto na ePUAP

Vil. Oferty

Na oficjalną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (EsP) lnstytucji na ePUAP wpływają oferty składane

w danym postępowaniu przez Wykonawc w. Każda oferta musi być zaszyfrowana' Zaszyfrowane

oferty stanowią załącznik do przesłanego na EsP wniosku' Szyfrowanie ofert zostalo opisane

w Rozdziale V punkt V.2.

vil.t. złoźente otela,

Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zam wienia publicznego i złożyć ofertę do

postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po załoźeniu konta Wykonawca ma dostęp do

formularzy do zlożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Aby złożyć ofertę użytkownak wybiera formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty.

l ''"'"""""

.EPUAPE aąq rr

Przygotowaną ofertę należy zaszyfrować. Szyfrowanie ofert zostało opisane w Rozdziale V punkt V.2.

Za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na Platformie ePuap Wykonawca składa ofertę'

Na Platformie ePuap będą dostępne dwa formularze:

- Formularz do Komunikacji

- Formularz do złożenia' zmiany, wycofania oferty lub wniosku.

ofertę należy złożyć formular:em do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Zlożenie, zmiana

i wycofanie oferty opisano w Rozdziale Vll.

Za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na Platformie ePuap Wykonawca prowadzi

komunikację z Zamawiającym. Komunikację między zamaWiającym a Wykonawcą opisano W R02dziale

vilt.

Po wejściu W formularz do złożenia oferty Wykonawca w l kroku wybiera rodzaj identyfikatora oferty:

- 

wybid Ddai id.nMkrtoE pojępom i.

NumaroQlÓn'. i TEo lT|ndłi El.dtonlc D!lv)

Num.. qłosr.nl! BzP (BlU|.yu z!fr 'jwie pub||cŻnych)

Num.r F!!qDowlnlł (łen(tny nu śr zo 6wqłcąo
dla P*lsowo bć' ąlor'eno t! rFD [,b BzFl

19

Następnie Wykonawca uzupełninumerogłoszenia TED lub BzP, kt ry'iest dostępny na miniPortalu.
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Po uzupełnieniu właściwego numeru ogłoszenia, pola ,,Zamawiający" ,,Dane postępowania" oraz

Tytuł/nazwa postępowania uzupełnią się automatycznie bez możliwości edycji. W przypadku

postępowałl, kt re nie są wszczynane o8łDszeniem w BZP lub TED może wystąpić konieczność

wprowadzenia numeru postępowania t!. wewnętrznego numeru postępowania wskazanego w

miniPortal; w szczeg łach danego postępowania. W tym jednak przypadku dane postępowania nie 5ą

automatycznie zacią8nięte do formularza i będzie trzeba je wypełnić, UWAGA: naleŹy precyzyjnie

przekopiować identyfikator postępowania.

a Nffi $hffbm $-dd. E.chlc Ddly)

Numł ogło*.ni! szP {&ul lynu zlm wict Public2nycn)

NUN nuftrAm!w[l&aOo

zlm.wiaiłcy:

Dsa pgatlpowlrl.

czy jcstcś podmiotem zagranicznym?

a Tck

Nie

Dane nodawcy

Następnie uŹytkownik wybiera,,co chcesz wysłać?"

Co chcesz wysłać?

o Złoży ofertę/wniosek

Wycof ac of ertę/wniosek

zmienić of rtę/Wniosek

użytkownik wpisuje dane odbiorcy:

Użytkownik musi Wpisać w pole,,Wpisz nazwę odbiorcy'' nazwę Urzędu/ZamaWiające8o. Po Wpisaniu

i wYbraniu danych zamawiającego automatycznie podstaWi się adres skr:ynki ePUAP. PrzY Wpisywaniu

nazwy lnstytucji należy zwr cić szcze3 lna uwagę na wprowadzane dane'

Podaj dane odbiorcy
wplsz n.zwę oalblolcy - adr s 6krŹ'nk oPU/ĄP uzopeln slę ćutmałcŻhle

Kolejny krok. Wykonawca 2a2nacŻa ,, czyjesteś podmiotem zagranicznym?"

Jeźeli użytkownik zaznaczy,,NlE" dane zostaną automatycznie zacią8nięte z konta ePUAP (o ile takie

dane zostaĘ w koncie uzupełnione). Brakujące pola należy uzupełnić samodzielnie:

- 

cryt.eć Połn|obm 4mnlo&

,: -.,

Wu'3Ż t'Jj'( oobl(il!Y'
' 

STAROSTWO POWIATOWE W I

,lłl.i,i:]'lnl'ł.uAl,

I /StaLdiw,/SkytksEsP

Następnie użytkownik musi zalączyć wygenerowany przez miniPortal zaszyfrowany załącznik.

załączniki, kt re są przeslane poza formularzem należy opisaćw polu,,Wpiszzałączniki, kt re

wysylasz poza formularzem":

OALEJ

Jeżeli użytkownik zaznaczy ,,rAK'' dane nadawcy (Wykonawcy) musi uzupelnić ręcznie.
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0r

Załączniki

UWAGA !I!

ldenĘlkator potwlerdzenld ztożenla ofefty/ wnlaku użytkownlk (Wykonawca) zobaey na ekranle

sukcesu po pnesłaniu tormulana, a tokże zostanie on wyslany na adres email uźytkownika, Ważne,

aby zachować numer potwlerdzenla, ponlewoż bszle .n potnebrry p Ay ewentualneJ zmldnte bqdź

wyalanlu oferty.

zamawiający na skrrynkę podawczą (ESP) swoje] lnstytucji otrzymuje oferty przesłane

za pośrednictwem formularza do zlożenia oferty.

Po wejściu w szczeg ły postępowania na dole strony bę&ie widoczna informacja o ofertach.

oferty przesłan do postępowania
beP{b afu _fuffiFt.ru! ht#.rtr bqffimdłd lĘ.
t.'tl!ll:'p N.ry 0! 

'22Cł 
|''0

Vll.2. Zmlana oterĘ'

W celu zmiany oferty Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany,

wycofania oferty lub wniosku prześle na skrzynkę podawczą zamawiaiącego formularz z informacją

o zmianie oferty.

Wykonawca złoży nową, Żmienioną, zaszyfrowaną ofertę Wypełniając po raz kolejny formulan

do złożenia,2miany, wycofania oferty lub wniosku.

Co chesz wyslać?

zlołć ofr ę/wnlos.k

wycof.ć of.nę/wnlo3.k

a zml.nlć oldl/mloEk

Następnie użytkownik wpisuje identlikator oferty, kt ry otrzymał na adres email przy składaniu

oferty.

24

W ostatnim kroku formularza użytkownik może wyslać formularz bez podpisu lub z podpisem.

.WYSLIJ 8EZ POOPISU

Jeżeli użytkownik chce podpisać formularz może wybrać: podpis zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

Podplsyvvanle dokumentu

h{r,r,...!fu {r.,i nvnl rt\w, rr!

Po wyslaniu wniosku pojawia się ekran sukcesu:

Dziękujemy. Tw j formularz
został w}'słany

POOPTSZ r WYSLTJ

2l



co dlc Ez wlslać?

' . zło# ołfll^tnio.d(

L 
_w}@'!ć 

o'..te/mb.ł

''9. zdfl d(lłml4d(

hłfuNtudunllvreBnfu?{łfuĘ!.! sdl-łls''łfuh'

rura x

+ Blra

sp'?.i*.'r{ NB" rort l!!. r!.u./d'

1!)*
6'Ńłt:|v JtrĘ!] l\e|F.l,,!!/ nł!

W ostatnim kroku formularŹe użytkownik może wyslać formularz bez podpisu lub z podpisem:

WYśLU gg PoDPlśU . ] Ą4tra (1ilj!L!..rr'bl.D!!
_ 

Mttr'r! rolldLBn'[U

Kolejnym krokiem jest Wpisanie danych odbiorcy:

Podaj dma o iorcy
iłpłu mrrłę ooiolcy - ldEl ddzyrt aPt AP qu'.hl .lę.@dycznl

Wt . ffi9 odbr@.

PolvlATot{E w ltalłs t*'*f hll!

^dr.. 
rkł'nfu .R p

Następnie uźytkownik'dodaje oświadczenie , kt re potwierdza Wolę wykonawcy zmiany oferty

/wniosku wraz dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby podpisującej oświadczenie do

zmiany oferty w imieniu wykonawcy oraz nową ofertę zaszyfrowaną za porirocą miniPortalu:

zrtrcznlłl

rłł|łl'hd/i'!' puJ/''l

Jeżeli uźytkownik chce podpisać formulan może wybrać podpis Żaufany lub certyfikat kwalifikowany:

Podplrywrnla dokuman$r

tups sryMn,i4lrw.ilril'

Po Wyslaniu wniosku pojawia się ekran sukcesu:

Dziękuj emy. Tw j formularz
został wysłany

Twol{ o'(.l!4wdt wnlosśk !.dtntyll\Jlo'/! p,{wlrldl.nlc 09.a.lbl93lc-4890-9]6.-Ń 9cd6dc'5
wvuolrro rub rnr!rrunv

Fl{mulł(/ llntrlny fub wycolclnd Fl'yllTl t''Ń'tł 
'{ri* 

a.g!Ei' futr!@:'-'d.l!ł-d]&m
' bry..d!ddeerdr.di

Ń! /d nl. \9' ll. 'd 
lM 'n|

. o!!\.'AĄ'ful e.lglil' !,*llntry
_ 

'.,s!"r'qjq:Ń.n'iE{

Polwldu/guc ł}!ld|łJ lo.|ruiu.]o ofi lyslJ!., ll! 5worq &tr'rlc_lPllAg
lornruur.. l rtd/'cir w iDrjcrrr WyJurc

zamawiający po otrzymaniu oferty na skrzynkę podawcŻą lnstytucji musi zalogować się

do miniPortalu, wejść przy danym postępowaniu do kt rego wykonawca dożył zmianę,. w ofertę

i odhaczyć check box zmiana oferty. Następnie zamawiający 2a pośrednictwem formulana

do komunikacji informuje Wykonawcę, że przyiął zmianę oferty' Na formularzu do komunikacji

DALEJ

x
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zamawiający Wysyła - 2a2naczając opcję ,,Co chcesz wysłać" - lnne - do Wykonawcy informację, źe

prżyjął zmianę oferty. Formularz do komunikacji został opisany w Rozdziale Vlll.

W.3. Wycolonle olerty.

W celu wycofania oferty Wvkonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do Żlożenia,

zmiany, wycofania oferty luc wniosku prześle na skrzynkę podawczą zamawiające8o formularz

z informacją o wycofaniu oferty:

Co chcesz wysłać?

zlożyc ofertę/wniosek

: 
*::'"':"^n",:'*

Następnie użytkownik 'ilpisuje identyfikator oferty, kt ry otrzymal na adres email przy składaniu

oferty.

Kolejny krok to wpisanie danych odbiorcy:

Podaj dane odbiorcy
Wplll na'!vę odbotcy - sdreł $laynłi ePLJAP l!!peht się alilffiatycanle

STAROSTWO POWIATOWE W I

/3,(ffi..5*/SkrylkoESP

Następnie użytkownik dodaje oświadczenie, kt re potwierd2a Wolę wykonawcy wycofania oferty

wra2 dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby podpisuiącej oświadczenie do zmiany

ofertv w imieniu wykonawcy:

zrĘc.nlkl

W ostatnim kroku formularza użytkownik może wYsłać formularz bez podpisu lub z podpisem:

WYSLIJ BEZ PODPISU

Jeżeli użytkownik chce podpisać formularz może wybrać: podpis zaufany lub certyfikat kwalif|kowany:

Podplsyrry.nlc alokumentu mł

Po wysłaniu wniosku pojawia się ekran sukcesu:

Dziękujemy. Tw j formularz
został vqysłany

zamawiający po otrŻymaniu informacji o wycofaniu oferty na skrzynkę podawczą lnstytucji musi

zalogować się do miniPortalu, wejść przy danym postępowaniu do kt rego wykonawca złożył

wycofanie, w ofertę i odhaczyć check box wycofanie ofertv. Następnie zamawiający za pośrednictwem

formularza do komunikacji, na adres z kt rego została przysłana oferta, informuje Wykonawcę, źe

przyjął Wycofanie oferty. Formularz do komunikacji zostal opisany w Rozdziale Vlll.

28
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POOPISZ I WYSLTJ

DALEJ
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Wll. Komunikacja Zamawiajqcy - Wykonawco

vtil,7. KomunlkacJa,

Komunikacja zamawiająceBo z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem dedykowanych

formularzy dostępnych na ePUAP.

Po kliknięciu na

eZam wienia - elektroniczne zam wienia
publiczne

_ Pl]tqrOt am {ilć do.rlĘ. rcboty bldowhm Eb hB ulurl? A moł. chod 4ltć.lt lGh nllttql? sorr'.t{
r PEad fmdt'.latEonlga$'dt' lÓ n uL$'lt ol komunllrc'h l BmlaĘ dolonot vr w 

'oo6la 
4m llatt

p!blldtvcł.

Formularz do komunikacji

Jeśli użytkownik zaloguje się do ePUAP w kontekście konta urzędu jako zamawiający, będą aktywne

2 przyciski: zamawiającY i Wykonawca:

Formularz do komunikacji

koir X,orJ N,, r

l$olłr }irołr Kru}rr
o

- 
wFĘ!o|..r|.ko

Zamafialacy

wrfs.wc.

Następnie użytkownik wybiera rodzaj identyfikatora postępowania (dotyczy zar wno zamawiającego

jak aWykonawcy):

-t
t-:ttĘll

r-t
l-:lIJ

l'omułr. do konuuikrcji |.ornnlldt do aloąarin, auinn\'' wlvl'llili{
ufertr'hrl) wn(,xlu

Użytkownik wybiera formularz do komunikacji.

Jeżeli użytkownik zalo8uje się do ePUAP iako Wykonawca, Medy będzie aktywny przycisk tylko

,,Wykonawca":

29 30



tvybtcrr rcdz{ ldrtttyfdtaora po*oowanłr

' NLms ogloszsi! TED OcndeB EbctDnic Daily)

l Ntmg ogło8zfib BzP (Biuletynu zam wicii Publiczn' h)

Nmtr posl@owmi! (wMętEny nurn f zsffiwidqcąo
dlc postępowat bcz ogł,osŹeni! w TEo lub BzP)

W kolejnym kroku użytkownik uzupełnia numer ogłoszenia TED lub BZP, kt ry jest dosĘpny na

miniPortalu.

Po uzupełnieniu właściwego numeru ogłoszenia (TED lub BZP) , pola ,,zamawiająqy'' "Dane
postępowania" orau Tyfuł/nazwa postępowania uzupełnią się automałcznie bez możliwości edycji:

a łiltcodol4l rg'Flfrd.B Effi3 hr')

r:-ll
l Nlrc ąlo!Ź!iŁ BzP (Bluhtyru z.m łh Ribłlcznych)

!furo poltlpoml! (Efiętre', ffi zlmtwlrFcąo
d|. podępolv.łl bt' o!ło!zq*. w TED hr BzP) '

Z.mwiqhef
f-B

D.m poltępov'da
'4d/(d,, 

i!i.ryi*n!!

rlsVqH.ffi

- 

Clyreeoammna$moztrynrZ
il

Oxr

D.n md.i{t
ffiffitui ffip&

innr

Jeźeli użytkownik 2a2naczy,,TAK'' dane nadawcy (Wykonawcy) uzupełnia ręcznie:

czy Jc*cś pornbtcm zagmhfcfiyttt?

(d- n*

i-iNr

Dancnadgwcy
wFr ŃrdaĘrĘrmry).

Następnie użytkownik wybiera "Co chcesz wyslać?" (dotyczy użytkownik w działających jako

Wykonawca):

Co chcesz un1ołać?

Q.,ry"nh

l. ) wYiasnicntcluz(peHłic

il'' mu

t .--8r..*

wrs

NasĘpnie użytkownik zeznaczd,, czlt jesteś podmiotem 2a8ranicznvm?"

Jeźell zaznaczy,,NlE'' dane Żostaną autpmatycznle zacią8nięte z konta ePUAP (o ile takie dane zostały

w koncie uzupełnione}. Brakuiące pola należy uzupełnić samodzielnie:

a
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W przypadku zaznaczenia ,,lnne'

W kt re należy wpisać informację dla zamawiające8o:

pojawia się pole tekstowe,

Co chcesz wyslać?

_, eytanie

WyiEśnienie/uzupełnienie

i: lrnc

W przypadku użytkownika zalogowanegoj lo zamawiający, wyświetli się inny zakres do wyboru:

Co clrceez wyrłać?

odpowicdż

ZrprGzoicwykon wc w

lnlomlcję dlc wykonawc w

Prośbę o ry'jrśni.nic/UzdpGłnimic

lnm

Następnie użytkownik wpisuje dane odbiorcy.

Jeżeli użytkownik działa na formularzu jako wyko1awca musi Wpisać w pole,,Wpisz nazwę odbiorcy''

nazwę Urzędu|7amawiającego. Po wpisaniu i wybraniu danych zamawiającego automatycznie

podstawi się adres skrzynki ePUAP:

Podaj dane odbiorcy
wp6ż n lwę odbolcy - adrcś skrzy*l PIJĄP ulupdnl slę ćulonratycŻ l

Wprr2 rotw! -dbror v.

STAROSIWoPOWIAIOWEWI-. .-! -

Ąlrtn )UjY y !l!Ap

/!F(did/sky* EsP

Jeżeli użytkownik działa na formularzu jako zamawiający musi wpisać w pole ,,Wpisz adres skrzynki

'ePUAP" adres skrzynki Wykonawcy. Nazwa odbiorcy u2upelni się automatyc:nie:

PodJ d.m odbiorcy

+ "/...l!a,e,-.

Użytkownik może dodać załączniki.

UWAGA III

Załqaniki do fotmulana komunikacji muszq być zgodne z obowiqzujqcym KRt (RozPoR4DzENtE

RADY MlNtsTRÓW z dnla 72 kwletnla 2072 r. w sprawle Kralowych Ram tnteroperocyinoścl,

mlnlmalnych wymagdrt db rqeil w puiltdnych I wymlany lntormacJi w postoc, elektronlcznei ordz

mlnlmalnych wymdgoł, dla system w teletn ormatyczrych)'

W ostatnim kroku formulana użytkownik może wysłać formularz bez podpisu lub z podpisem:

wVśLlJ BEz PooPlsu PODPISZ I WYSLIJ
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Jeźeli użytkownik chce podpisać formularz moźe wybrać: podpis zaufany lub certyfikat kwalifikowany:

Podplsywanlc dokumcntu lnr{

P d!{'''ndve.kh kwłiril,ilyill

Po wysłaniu wniosku poiawia się ekran sukcesu

Dziękujemy. Tw j
formularz został wysłany

"', / sTĄr)ott\ła ol)wl^TowF - !l*},aś

l.''''. r.'.r,' ;.' 1 |l l' lJ... \'.l .._''''t'''' r.: ., ...,4l tkun|(ŁęP_llAP
.! ,r ' ,r! , .. !r., r. ( !!.r 

I

Potwierdzenie wysłania formularza zamawiaiący/ Wykonawca otrzyma na swoją skrzynkę na koncie

ePUAP w folderze Wysłane.

Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcą nie jest odnotowywana w systemie miniPortal'

SzonowniPo stwo,

serdecznie diiękujemy za wbrdnie.systemu mtntPortdl. Mamy nadzieJę że spełntd on Parlshrrą

ocaektwonto, Wszelkle lnfołmocle dotycaqce elekronlzac| zam wle publlcznych dostępne sq na

stronle intemetowe! llnędu Zom wte Publtenych w zaktodce E-ZAM W\EN\A.
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