E-Publiczny Doradca
Inteligentny system do prowadzenia postępowań krok po kroku

E-Publiczny Doradca

O systemie:
E-Publiczny Doradca został stworzony przez zespół prawników, którzy zamówieniami publicznymi
zajmują się od ponad 10 lat. To pierwszy, inteligentny program do prowadzenia postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego, który kompleksowo prowadzi przez cały proces postępowania
- od jego przygotowania, aż do zawarcia umowy:

Przygotowanie
postępowania

SIWZ

- Ustalenie wartości zamówienia
- Sporządzenie wniosku o wszczęcie postepowania
- Określenie rodzaju zamówienia, czy trybu udzielenie zamówienia
Program sugeruje Klientowi kolejne rozwiązania, zgodne z przepisami oraz bieżącą
praktyką. W ramach tego modułu przewiduje się szereg komentarzy dla Klienta,
stanowiących niezbędne kompendium wiedzy. Większość elementów SIWZ wypełnia
się automatycznie (program liczy terminy, wartość wadium, podpowiada rozwiązania)
- Wzory niezbędnych dokumentów
- Instrumenty umożliwiające weryfikowanie czynności jednostki zamawiającej
- Komentarze dotyczące stosowanych procedur

Zamówienie z
wolnej ręki

Prowadzenie
postępowania,
wybór oferty,
zawarcie umowy

Ponadto:

-

Pełna kontrola nad postępowaniem
Automatyczne uzupełnianie formularzy, wzory dokumentów (m.in. wyjaśnienie
SIWZ, wezwania do uzupełnień / wyjaśnień, protokół otwarcia ofert, protokół z
postępowania)
- Moduł przypomnienia
- Moduł udzielania zamówień do 30 000 euro
- Moduł do planowania zamówień i wydatkowania środków w ramach
jednostki
- Baza przykładowych kryteriów oceny ofert
- Wsparcie techniczne i merytoryczne
- Wsparcie przy elektronizacji zamówień publicznych
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Elektronizacja
Elektronizacja zamówień publicznych ma na celu usprawnienie procedury udzielania zamówień oraz
ubiegania się o nie przez wykonawców. Dzięki temu procesowi, będzie można uniknąć wielu
czasochłonnych procedur administracyjnych.
Proces elektronizacji będzie wdrażany stopniowo. Komunikacja z wykonawcami w formie
elektronicznej musi zostać zapewniona do 18 kwietnia 2018 roku. Dotyczy to Centrum Usług
Wspólnych – w formie elektronicznej będzie składany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Natomiast pełna elektronizacja pozostałych Zamawiających ma dotyczyć postępowań
wszczynanych od 18 października 2018 roku. Od tego dnia wszystkie oferty w postępowaniach
składane będą w formie elektronicznej.
Główną zmianą, odczuwalną dla stron uczestniczących w przetargach będzie rezygnacja z
komunikacji w formie pisemnej, na rzecz formy elektronicznej. Zdecydowanie przyspieszy to
porozumiewanie się, składanie ofert etc. Wnioski, katalogi, zapytania i oferty będą przekazywanie w
formie elektronicznej i podpisywane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Od czasu wejścia w życie obowiązku elektronizacji, Zamawiający będzie musiał dostosować system
komunikacji i przekazywania dokumentów w taki sposób, by każdy wykonawca mógł z niego
korzystać. Dlatego też bardzo ważne jest, by do zmian przygotować się odpowiednio wcześnie,
między innymi przez wdrożenie systemu informatycznego, dostosowanego do nowych wymogów.
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Elektronizacja
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, dostosowujemy E-Publicznego
Doradcę do jego wymogów.
Wprowadziliśmy już możliwość duplikowania istniejących postępowań oraz protokół Secure Socket
Layer (SSL). Następują zmiany w module SIWZ, obsłudze korespondencji Wykonawcy z
Zamawiającym, w tym również składanie ofert przetargowych poprzez stworzoną przez nas
platformę (opcja dostępna od marca 2018 r.). Cały czas pracujemy nad dostosowaniem naszego
systemu do wymogów elektronizacji.

W chwili obecnej, zgodnie z wymaganiami, E-Publiczny Doradca umożliwia wykonawcom
składanie JEDZ za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Trwają pracę nad
możliwością składania ofert w ramach platformy E-Publiczny Doradca – niniejsza
funkcjonalność dostępna będzie przed 18 października 2018 r.

E-Publiczny Doradca pozwala na przygotowanie następującej dokumentacji:
Ogłoszenia o
wyborze
najkorzystniejszej
oferty

Protokół z
postępowania

Oferta lub oferty

Ogłoszenie o
zamówieniu

SIWZ wraz z
załącznikami

Ustalenie
wartości
zamówienia

Pełnomocnictwo dla
pracowników lub
osób wykonujących
czynności

Pytanie
wykonawcy

Odpowiedzi
Zamawiającego
na pytania

Wezwanie do
uzupełnienia
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Obsługa systemu

Nasz system różni się od innych tego typu programów, przede wszystkim wieloletnim
doświadczeniem jego twórców, związanym z tematyką zamówień publicznych.
E-Publiczny Doradca stworzony został przez prawników z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej
we współpracy z wyspecjalizowaną grupą informatyków, którzy znają praktyczne aspekty
zamówień publicznych. Dzięki swojej wiedzy mogą natychmiast reagować na potrzeby
klientów i rozbudowywać system w taki sposób, by stawał się coraz lepszy.

Prawnicy z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej są konsultantami infolinii Wolters Kluwer Polska
SA w zakresie zamówień publicznych. Ponadto współpracują z wieloma prestiżowymi
klientami i urzędami, w tym z Ministerstwem Rozwoju.

E-Publicznemu Doradcy zaufało już kilkadziesiąt jednostek publicznych!
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Cennik*
Naszym Klientom oferujemy różne pakiety E-Publicznego Doradcy, w zależności od ich potrzeb:
TESTOWY
0 zł***

DOSTĘPNY PAKIET **

PAKIET
ROZSZERZONY

3890 zł

PAKIET
PEŁNY
2690 zł

PAKIET
PODSTAWOWY

1990 zł

Dostęp do modułu
Przygotowanie postępowania

Dostęp do modułu SIWZ

Wsparcie merytoryczne
Wsparcie techniczne
Dostęp do modułu
Prowadzenie postępowania,
wybór oferty i zawarcie umowy’

Moduł Przypomnienia
Dostęp do modułu
Zamówienia z wolnej ręki
Dostęp do modułu ‘Udzielanie zamówień
do 30.000 euro’
Dostęp do modułu ‘Planowanie
zamówień i wydatkowanie środków’
Baza kryteriów oceny ofert
Tryb zasada konkurencyjności
Pełne wsparcie przy elektronizacji
zamówień
* Podane ceny dotyczą rocznej licencji.
**Podana cena dotyczy jednego stanowiska. W przypadku zakupu większej ilości dostępów proponujemy rabat.
**Dostęp do pakietu darmowego jest ograniczony czasowo.

Doradztwo Prawne
Paweł Sendrowski

KONTAKT
ul. Grudzieniec 64,
60-601 Poznań
Dział handlowy:
Mateusz Wiśniowski
Kierownik działu sprzedaży
Tel. 506 965 310
e-mail: m.wisniowski@wgpr.pl
Wsparcie techniczne
e-mail: helpdesk@e-publicznydoradca.pl

Współpraca:

