
BZZ.2291.40.21  Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych 

 
 

 

„Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z analizą zużycia energii oraz wykorzystanie OZE na 
obiektach wod-kan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

„Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z analizą zużycia energii 

oraz wykorzystanie OZE na obiektach wod-kan” 

BZZ.2291.40.21– usługa 

 

postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia 

wstępnych konsultacji rynkowych opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego 

 

 

          

ZATWIERDZAM:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BZZ.2291.40.21  Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych 

 
 

 

„Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z analizą zużycia energii oraz wykorzystanie OZE na 
obiektach wod-kan” 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego  

W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest: 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  

ul. Wólczańska 17  

90-731 Łódź 

Tel: +48 42 66 49 100 

e-mail: zamowienia@lsi.lodz.pl  

https://bip.lsi.lodz.pl/ 

NIP: 725 19 06 517 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000243066, wysokość kapitału zakładowego: 1 035 100 000,00 zł. 

Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Mateusz Szwarcer 

Starszy Specjalista ds. Inwentaryzacji i  Likwidacji Środków Trwałych  

Tel. 42/664 91 12 

 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Konsultacje rynkowe dla 

postępowania związanego z analizą zużycia energii oraz wykorzystanie OZE na obiektach wod-kan”, 

BZZ.2291.40.21.  

 

II. Podstawa prawna 

1. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp oraz zgodnie z 

Regulaminem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych udostępnionym na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

III. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych 

1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest: „Analiza zużycia energii oraz wykorzystanie OZE na obiektach 

wod-kan”. 

2. Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w zakresie 

niezbędnym do przygotowania postępowania o zawarcie umowy w związku z realizacją zamówienia 

publicznego pn. „Analiza zużycia energii oraz wykorzystanie OZE na obiektach wod-kan”. Przedmiotem 

konsultacji jest stworzenie opisu przedmiotu zamówienia, projektowanych zapisów umowy oraz 

uszczegółowienie warunków udziału w postępowaniu. 

https://bip.lsi.lodz.pl/
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3. Celem wstępnych konsultacji rynkowych będzie skorzystanie z wiedzy oraz doświadczenia firm 

sporządzających audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej w celu uszczegółowienia zapisów w 

przygotowanym przedmiocie zamówienia, a także pozyskanie informacji dotyczących: 

 opisu przedmiotu zamówienia; 

 zapisów projektu umowy; 

 warunków udziału w postępowaniu; 

 kryteriów oceny ofert; 

 terminu niezbędnego na realizację zamówienia; 

 zakresu audytów oraz analiz; 

 doświadczenia i zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

 dokumentacji niezbędnej do opisu przedmiotu zamówienia; 

 określenia form finansowania. 

4. Wynikiem wstępnych konsultacji rynkowych ma być m. in.: badanie zakresu, warunków i zasad sporządzania 

audytów energetycznych i efektywności energetycznej oraz koncepcji instalacji fotowoltaicznych. 

Przedmiotowe badanie rynku ma udzielić wyczerpującej informacji dotyczącej: 

1. Szczegółowego zakresu audytów, koncepcji oraz analiz ujętych w przedmiocie zamówienia. 

2. Warunków jakie powinien spełnić Wykonawca. 

3. Możliwych sposobów finansowania inwestycji. 

 

IV. Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych 

1. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzone będą zgodnie z postanowieniami „Regulaminu 

przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych " pn.: „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego 

z analizą zużycia energii oraz wykorzystanie OZE na obiektach wod-kan” opublikowanego na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

2. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie: 

2.1.  zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, 

2.2.  dokumentu/tów poświadczającego/cych należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie 

określonym w niniejszym Ogłoszeniu, 

2.3.  pełnomocnictwa do podpisania/złożenia zgłoszenia  – jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z 

dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do zgłoszenia należy dołączyć oryginał lub notarialnie 

poświadczoną kopię pełnomocnictwa, 

3. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 

ust. 10 „Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych". Do dokumentów sporządzonych w 

innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski. 
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4. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzone będą za pomocą innych form komunikacji bezpośredniej (np. 

telekonferencja, komunikatory internetowe), odrębnie z każdym podmiotem zaproszonym. Zamawiający w 

uzasadnionych sytuacjach dopuszcza możliwość przeprowadzenia konsultacji osobiście w siedzibie 

Zamawiającego. O proponowanym terminie spotkania każdy podmiot zakwalifikowany poinformowany będzie 

w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku, z wyprzedzeniem minimum dwóch dni roboczych. 

5. Za udział we wstępnych konsultacjach rynkowych podmioty do niego zakwalifikowane nie otrzymują 

wynagrodzenia. 

6. Przystąpienie zakwalifikowanego podmiotu do wstępnych konsultacji rynkowych jest równoznaczne z 

udzieleniem przez niego bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów 

stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania i realizacji zamówienia. Jest 

zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, jak również stanowi zapewnienie ze 

strony Uczestnika wstępnych konsultacji rynkowych, że wykorzystanie utworów przez Zamawiającego nie 

będzie naruszało praw osób trzecich. 

7. Podmiot/podmioty biorące udział we wstępnych konsultacjach rynkowych, z chwilą przekazania materiałów 

stanowiących utwór, przenoszą na Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o. o. autorskie prawa majątkowe do 

ww. materiałów, w tym w zakresie umożliwiającym Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. 

wykorzystywanie rozwiązań stanowiących przedmiot praw autorskich w zakresie niezbędnym do 

przygotowania i realizacji zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opracowania SWZ oraz projektu 

umowy, na niżej wskazanych polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworów, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. 

8. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku 

udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych. 

9. Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest do: 1 miesiąca od daty 

zamieszczenia niniejszej Informacji na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

V. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych 

1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania 

określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych" 

pn.: „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z analizą zużycia energii oraz wykorzystanie 
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OZE na obiektach wod-kan” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie do udziału we 

wstępnych konsultacjach rynkowych (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) wraz z pozostałymi dokumentami 

wymaganymi niniejszym Ogłoszeniem. 

2. Zgłoszenia można składać: 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 

zamowienia@lsi.lodz.pl. 

Zgłoszenie należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Termin składania zgłoszeń: 10.11.2021r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu zgłoszenia do 

Zamawiającego (zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych), termin 

składania zgłoszeń nie może być krótszy niż 7 dni od publikacji Ogłoszenia. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi 

zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o 

zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych na każdym ich etapie 

bez podania przyczyny. 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do wstępnych konsultacji rynkowych podmiotów, które złożą 

zgłoszenie do udziału w konsultacjach po wyznaczonym terminie.  

 

VI. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 17, 90-731 Łódź (dalej: 

„ŁSI”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna 

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań 

w sprawie zamówienia na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2021r. poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych 

osobowych. 

W świetle powyższego ŁSI informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest ŁSI z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 

17, 90 -731 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 

Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000243066  

REGON: 100077301, NIP: 725-19-06-517. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w ŁSI jest Pan Krzysztof Radecki. 



BZZ.2291.40.21  Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych 

 
 

 

„Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z analizą zużycia energii oraz wykorzystanie OZE na 
obiektach wod-kan” 

 

3. W toku postępowania w sprawach związanych z Pani/Pana proszę kontaktować się za pomocą poczty 

elektronicznej na adres e-mail:daneosobowe@lsi.lodz.pl 

4. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania 

danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówienia przez ŁSI oraz 

zawarcie umów w sprawie zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań 

mieści się w zakresie działalności statutowej ŁSI, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ŁSI mogła prawidłowo wypełniać 

nałożone na nią obowiązki. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ŁSI, osoby występujące z wnioskiem o 

udostępnienie dokumentacji o udzielenie zamówienia, Krajowa Izba Odwoławcza, US, ZUS, banki, organy 

egzekucyjne, sady powszechne. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego/sektorowego, 

2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, oraz czas archiwizacji  

oraz czas niezbędny do przedawnienia roszczeń. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 

z 2019r. poz. 1781). 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do 

ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia 

umowy. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do 

analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

12. ŁSI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

mailto:daneosobowe@lsi.lodz.pl


BZZ.2291.40.21  Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych 

 
 

 

„Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z analizą zużycia energii oraz wykorzystanie OZE na 
obiektach wod-kan” 

 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 

przepisami. 

13. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Zgłoszeniu do 

udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (załączniki nr 1 do Ogłoszenia). 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

ogłoszonym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. dla planowanego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn. „Konsultacje rynkowe dla postępowania 

związanego z analizą zużycia energii oraz wykorzystanie OZE na obiektach wod-kan” 

 

Uczestnik wstępnych konsultacji rynkowych: 

 

Lp. Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

 

W przypadku uczestniczenia wspólnie z innymi firmami, które rozszerzają kompetencje i doświadczenie 

Uczestnika konsultacji, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej tabeli: 

 

Lp. Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

   

 

Osoba uprawniona do kontaktów: 

 

Imię i Nazwisko  

Adres e-mail  

Nr telefonu  

 

W odpowiedzi na informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, działając w 

imieniu Uczestników konsultacji, oświadczam, że: 

1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania zgłaszającego na dowód czego przedkładam 

dokument potwierdzający moje umocowanie; 

2) zapoznałem się z Regulaminem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych i w całości 

akceptuję jego postanowienia.   
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3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. 

w Łodzi informacji zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla celów Wstępnych konsultacji rynkowych 

lub Postępowania;  

4) udzielam bezwarunkowej zgody Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. na wykorzystanie 

informacji przekazywanych w toku konsultacji, w tym również informacji stanowiących przedmiot 

praw autorskich zgłaszającego, na potrzeby przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem 

jest „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z analizą zużycia energii oraz 

wykorzystanie OZE na obiektach wod-kan” w tym w szczególności do przygotowania opisu 

przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia lub określenia warunków umowy dla 

zamówienia, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji 

rynkowych” 

5) Oświadczam(my), że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu 

przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych. 

 

 

załączniki do zgłoszenia: 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Proszę wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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