
Warszawa, dnia 22 sierpnia 2019 r. 

 

Dot. postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej, o 
wartości przekraczającej progi unijne, tj. 221 000 euro na: „Druk publikacji wydawanych przez 
Państwowy Instytut Wydawniczy”; nr referencyjny: 1/2019; 

Szanowni Państwo, 

W związku z zgłaszanymi przez Wykonawców problemami dotyczącymi Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej Państwowego Instytutu Wydawniczego na ePUAP-ie, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 
2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że 
otrzymaliśmy potwierdzenie Ministerstwa Cyfryzacji, że 

została aktywowana funkcjonalność podmiotu publicznego na elektronicznej Platformie Usług 
Administracji Publicznej dla podmiotu publicznego - PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY, 
posiadającego identyfikator - PIW_zam_pub. 

W dniu następnym, tj. w dniu 23 sierpnia 2019 r. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Państwowego 
Instytutu Wydawniczego zostanie rozbudowana o: 

- skrytkę o nazwie Skrytka_ESP posiadającą adres /PIW_zam_pub/SkrytkaESP. 

- skład o nazwie Skład_ESP. 

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, 
korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne 
do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP: 

- ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego. 

W zw. z powyższym oraz w celu umożliwienia wykonawcom złożenia ofert w formie 
elektronicznej za pośrednictwem ePUAP, termin składania ofert w niniejszym postępowaniu 
został wydłużony do dnia 9 września 2019 r. do godz. 10.00. 

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Państwowego Instytutu Wydawniczego przy ul. 
Foksal 17 w dniu 9 września 2019 r. o godz. 12:30. 

Zmiany w zakresie ww. terminów zostały zamieszczone na miniPortalu e-PUAP UZP i przesłane 
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jak również stanowią modyfikację SIWZ.  

Jednocześnie w celu ułatwienia Państwu składania ofert w niniejszym postępowaniu (na 
miniPortalu e-PUAP), chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na stronie internetowej pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx są dostępne: Instrukcja 
użytkownika systemu miniPortalu e-PUAP, filmy instruktażowe i najczęściej zadawane pytania 
do miniPortalu e-PUAP. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z powyższymi materiałami przed 
złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w przetargu. 

Łączę wyrazy szacunku, 

Agnieszka Wróblewska  

Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Wydawniczego 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx

