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WP.042.4.2022 
/oznaczenie sprawy/ 

Miasto Konin 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

 

Zaproszenie 

do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych 

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz zgodnie z „Wytycznymi 

PPP Tom I: Przygotowanie projektów” (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 

Warszawa 2021 r., wersja 2.0) Miasto Konin, („Podmiot Publiczny”), w związku 

z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej” na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 

r. poz. 407 z późn. zm.), (dalej również „Projekt”), zawiadamia o zamiarze 

przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w celu uzyskania praktycznych 

informacji dotyczących możliwości i warunków wdrożenia Projektu na bazie 

przyjętych założeń brzegowych przyszłej współpracy Podmiotu Publicznego z 

Partnerem Prywatnym. 

 

W załączeniu Podmiot Publiczny przekazuje Memorandum Informacyjne dla 

potencjalnych Partnerów Prywatnych oraz Instytucji Finansujących wraz z ankietą 

obejmującą zagadnienia istotne dla Podmiotu Publicznego w celu opracowania 

Oceny Efektywności realizacji Projektu.  

 

W celu wzięcia udziału w konsultacjach  prosimy o przesłanie do dnia 4 października 

2022 r. na adres: katarzyna.rejniak@konin.um.gov.pl - wypełnionej Ankiety 

(załączniki 1 i 2 do Memorandum Informacyjnego), podpisanej przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz ustosunkowanie się do 

proponowanego podziału zadań i ryzyk (załączniki nr 3 i 4 do Memorandum 

Informacyjnego). 

 

Po uzyskaniu odpowiedzi Zamawiający przewiduje możliwość odbycia zdalnych 

spotkań z uczestnikami procedury testowania rynku lub zorganizowania wspólnego 

spotkania potencjalnych Partnerów Prywatnych, w celu uszczegółowienia 

przekazanych informacji. 
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Zatwierdził 

Prezydent Miasta Konina 

/-/ Piotr Korytkowski 

(Konin, dnia 23.09.2022 r.) 

 

 

Załączniki: 

1. Memorandum Informacyjne 

2. Ankieta dla Partnerów Prywatnych (Załącznik nr 1 do Memorandum 

Informacyjnego) 

3. Ankieta dla Instytucji Finansujących  (Załącznik nr 2 do Memorandum 

Informacyjnego) 

4. Podział zadań (Załącznik nr 3 do Memorandum Informacyjnego) 

5. Podział ryzyk (Załącznik nr 4 do Memorandum Informacyjnego) 

 


