
 

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU PN. 

„REWITALIZACJA SZANSĄ NA AKTYWNĄ INTEGRACJĘ” 
 

1. Należy założyć konto na ePUAP. Instrukcja zakładania konta znajduje się tutaj: 

https://publicystyka.ngo.pl/profil-zaufany-epuap-po-co-i-jak-go-zalozyc. 

  

2. Należy założyć konto reprezentowanej instytucji na ePUAP (zob. https://publicystyka.ngo.pl/profil-

zaufany-epuap-po-co-i-jak-go-zalozyc). 

 

3. Oferent wchodzi na stronę https://miniportal.uzp.gov.pl/. Należy kliknąć pole "Dla wykonawców",  

a następnie w pole "Lista wszystkich postępowań".  

 

4. Pojawi się wyszukiwarka postępowań. W prawym górnym rogu w polu "Identyfikator" należy wpisać 

jeden z poniższych ciągów: 

 

a. Dla postępowania nr 2021/BZP 00027403/01 na 28 fiszek przedsięwzięć inwestycyjnych  

– eada696e-3ae0-4e16-ae34-d38e19b176c5. 

  

b. Dla postępowania nr 2021/BZP 00027827/01 na 34 fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych  

– a62c9cbd-94d2-43b1-bf07-ef59339abaab. 

 

5. Oferent może złożyć ofertę na więcej niż jedną część, wybierając stosowne postępowania. Poniżej 

zamieszczono tabele z zestawieniem tytułów fiszek i ich numeracją, która odpowiada częściom w ww. 

postępowaniach. 

  

6. Oferent następnie klika na ikonę oka w żółtym polu w kolumnie "Akcja". Pojawi się okno ze 

szczegółowymi informacjami dot. postępowania.  

 

7. Należy teraz ściągnąć te załączniki, które są niezbędne do skutecznego złożenia oferty, tj. minimum 

załączniki nr 3 oraz 5: 

 

a. Oferent wypełnia bezpośrednio dokumenty elektroniczne. Nie drukuje ich i nie wypełnia 

ich ręcznie. 

 

b. Na obu załącznikach w polach „(podpis osób/osoby uprawnionej)” należy wypisać wszystkie 

osoby, które zgodnie z wpisem w KRS-ie lub innym właściwym dokumentem reprezentują 

podmiot. Jednocześnie wykonawca wypełnia tylko te pola „(podpis osób/osoby uprawnionej)”, 

które są zgodne ze stanem faktycznym. Analogicznie należy postępować w pozostalych 

przypadkach. 

 

c. Załącznik nr 3 zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych. Oferent wypełnia tylko te 

pozycje, które chce realizować.  

 

d. Jeżeli Oferent w momencie składania oferty posiada wiedzę dot. podwykonawców 

zaangażowanych do wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego, to wypełnia pkt. 3 załącznika 

nr 3 oraz załącznik nr 6.   

 

e. W załączniku nr 5 oferent wypełnia część C „Dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje 

się wykonawca”, jeżeli w momencie składania oferty posiada wiedzę dot. podwykonawców 

zaangażowanych do wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego 
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f. Wykonawca oferty, która uzyska największą liczbę punktów, składa w późniejszym terminie 

tzw. podmiotowe środki dowodowe, tj. wykaz osób (załącznik nr 4) oraz załącznik nr 7 na 

zasadach określonych w niniejszej instrukcji (wypełnienie niezbędnej dokumentacji, podpis 

elektroniczny, szyfrowanie i przesłanie przez ePUAP).  

 

g. Ze względów technicznych prosimy o zapisywanie plików w formacie pdf.  

 

8. Po wypełnieniu oferty należy podpisać elektronicznie oba pliki. Jeśli oferent nie posiada aplikacji do 

składania podpisów elektronicznych, to może skorzystać z Podpisu Zaufanego:  

 

a. Należy wejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-

wykorzystaj-podpis-zaufany i wybrać opcję „START”.  

 

b. Proszę zaznaczyć pole „Chcesz elektronicznie podpisać (lub sprawdzić) dokument, który ma 

jedno z rozszerzeń: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, 

.jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, 

.ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7Z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, .TSL, .XMLsig, 

.XAdES, .PAdES, .CAdES, .ASIC, .XMLenc, .dwg, .dwf, .dxf, .dgn, .jp2” i kliknąć „DALEJ”.  

 

c. Następnie należy wybrać pole „PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT” i kliknąć pole 

„WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU”  

 

d. W nowym oknie dialogowym proszę zaznaczyć jeden z załączników i kliknąć „Otwórz”. System 

teraz sprawdzi, czy wybrany format jest poprawny.  

 

e. Należy teraz kliknąć „PODPISZ” i zalogować do profilu zaufanego, podając login, hasło i kod 

autoryzacyjny.  

 

f. Następnie proszę wybrać „Podpisz podpisem zaufanym”, wpisać kolejny kod autoryzacyjny  

i kliknąć „Zatwierdź”.  

 

g. Na następnej stronie należy kliknąć „Pobierz” i zapisać podpisany plik na dysku.  

 

h. Powtarzamy kroki a-g dla pozostałej dokumentacji.  

 

i. Jeśli wykonawca posiada reprezentację wieloosobową, to przesyła podpisane pliki do 

kolejnej upoważnionej osoby, która postępuje wg wyżej opisanych kroków.  

 

j. Ważne! Należy najpierw podpisać elektronicznie pliki, a później je zaszyfrować.  

 

9. Ofertę należy teraz zaszyfrować: 

 

a. Na stronie miniPortalu w oknie ze szczegółowymi informacji dot. wybranego postępowania 

wykonawca klika na pole "+ wybierz pliki do zaszyfrowania". Pojawi się okno. Aby znaleźć 

wybrane postępowanie, zobacz pkt. 4 niniejszej instrukcji. Należy teraz zaznaczyć wypełnione i 

podpisane pliki oferty i wybrać pole "Otwórz". 
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b. Następnie należy kliknąć w pole "Zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik" i zapisać ten plik 

(archiwum) na dysku.  

 

10. Po zaszyfrowaniu oferty i podpisaniu jej elektronicznie przez wszystkie upoważnione osoby należy 

przesłać ją do Zamawiającego przez ePUAP z konta instytucji, o którym mowa w pkt. 2 niniejszej 

instrukcji (należy wybrać odpowiedni kontekst podczas logowania do Profilu Zaufanego):  

 

a. Należy wejść na na stronę https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia i wybrać pole 

"Formularz do złożenia, zmiany wycofania wniosku lub oferty". Nastąpi przekierowanie na 

stronę logowania do Profilu Zaufanego.  

 

b. Następnie oferent postępuje zgodnie z pkt. VIII.1 instrukcji (s. 20-24), która znajduje się tutaj: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

 

i. Wykonawca przesyła formularz złożenia oferty do Koszalińskiej Agencji Rozwoju S.A. 

(pole "Wpisz nazwę odbiorcy").  

 

ii. Wykonawca musi w ostatnim kroku podpisać elektronicznie podpisem zaufanym 

dokument, klikając na pole „PODPISZ I WYŚLIJ”.  

 

 

Zestawienie części dla postępowania nr 2021/BZP 00027403/01 na 28 fiszek przedsięwzięć inwestycyjnych 

 

Numer 

części 

zamówienia 

Nazwa działania animacyjnego 

1 Sport naszą pasją 

2 
Salon poezji, muzyki i teatru jako centrum integracji międzypokoleniowej przy Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie 

3 Z myślą o przyszłości - doposażenie świetlicy wiejskiej w Palczewicach 

4 
Solidarność to podstawa w siatkówce - remontujemy boisko do piłki siatkowej w 

Barzowicach 

5 
Wspólny wypoczynek na świeżym powietrzu – budowa małej architektury obok Domu 

Kultury w Darłowie 

6 
Zakup wyposażenia na cele kulturalno-rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w 

Golczewie 

7 CHODŹ NA BOISKO, INTERNET TO NIE WSZYSTKO 

8 Budowa boiska do piłki siatkowej jako droga do integracji społeczności lokalnej 

9 
Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Karlinku - budowa boiska do koszykówki 

wraz z nasadzeniami drzew 

10 Budowa siłowni zewnętrznej w parku pomiędzy ul. Koszalińską a ul. Moniuszki 

11 Budowa w Bełcznej w Gminie Łobez małej infrastruktury rekreacyjny – wiaty biesiadnej 

12 
Budowa w Poradzu w Gminie Łobez wiaty rekreacyjnej szansą na aktywizację społeczną 

mieszkańców 

13 Plac atrakcji przy Świetlicy Kultury w Malechowie 

14 Aktywni dla Sulechowa 

15 Ławeczka dla seniora 

16 
Innowacja boiska do piłki nożnej poprzez budowę trybun sportowych oraz piłkochwytów w 

celu integracji społeczeństwa i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu sportowego 

17 Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnogłowach 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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18 
Budowa wiaty rekreacyjnej w celu rozwoju usług społecznych, kulturalnych, oświatowych i 

sportowych w Siwkowicach w Gminie Resko 

19 Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach w Gminie Resko 

20 Rewitalizacja kościoła w Drozdowie połączona z piknikiem parafialnym 

21 Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt na zabawy letnie 

22 Pamięć buduje tożsamość - renowacja kościółka w Smardzewie wraz z wydaniem kroniki 

23 W krainie kraty różanego Rzyszczewa - poprawa estetyki przestrzeni wspólnej 

24 Rozbudowa placu zabaw w Sławoborzu 

25 AK29 - klub młodzieżowy - remont 

26 AK29 - klub młodzieżowy - wyposażenie 

27 Rozhuśtany plac zabaw - uśmiechem dzieci 

28 

Doposażenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie i Filii w 

Wisełce, w celu zwiększenia i poprawy jakości wydarzeń kulturalnych wpływających na 

aktywizację i integrację mieszkańców 

 

 

 

Zestawienie części dla postępowania nr 2021/BZP 00027827/01 na 34 fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych 

 

Numer 

części 

zamówienia 

Nazwa działania animacyjnego 

1.  Piłkarski magazyn 

2.  Piłka – bramka – gol 

3.  Pod Mirabelką 

4.  "W zdrowym ciele zdrowy duch" - adaptacja pomieszczenia Szkoły Branżowej I Stopnia w 

Kamiennym Moście na salkę fitness 

5.  „WYLOGOWANI Z SIECI” – stworzenie miejsca integracji młodych dla aktywnego 

spędzania czasu poza Internetem 

6.  Biblioteka społeczna - nowoczesna przestrzeń kultury 

7.  Wymiany przystanków autobusowych oraz zakup koszy na śmieci w sołectwie Niemica 

8.  Montaż trybuny przy kompleksie sportowym ORLIK Zespołu Szkół Publicznych w 

Golczewie 

9.  Bezpieczne Rybokarty – budowa chodnika 

10.  W zdrowym ciele, zdrowy duch 

11.  Magiczna scena - łącząca pokolenia 

12.  Projekt Senior 

13.  Projekt Junior! 

14.  Plac zabaw dla malucha 

15.  Wspólna przestrzeń podstawą aktywności społecznej w Kołaczu 

16.  Twórczy Ogród 

17.  Doposażenie terenu i świetlicy wiejskiej w Królewie 

18.  Rewitalizacja placu rekreacyjnego w Złakowie 

19.  Rozbudowa placu zabaw o siłownię zewnętrzną „siłownia pod chmurką” 

20.  Doposażenie placu zabaw "Aktywny Gaj" 

21.  Dzieje się w Noskowie - doposażenie świetlicy wiejskiej 

22.  Chwila wytchnienia na świeżym powietrzu - mała architektura w Pomiłowie 

23.  Świetlica wiejska w Kwasowie miejscem integracji i aktywizacji - kontynuacja działań 

24.  Montaż lamp oświetleniowych na terenie Sidłowa 

25.  Słowieńsko pięknieje II 



 

26.  Kiedyś było fajniej – utworzenie przystanku historii Gminy Suchań – poprzez postawienie 

tablic informacyjnych z historią i opisem Gminy Suchań na Placu Rynek w Suchaniu 

27.  Gdyby drzewa mogły mówić - posadzenie drzew liściastych dla obecnych i przyszłych 

pokoleń na placu Rynek w Suchaniu 

28.  Nasza wieś najpiękniejsza 

29.  Młodzieży też coś się należy! Budowa zjazdu linowego 

30.  Odnawiajmy razem 

31.  Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Tychowie 

32.  Kulinaria dla Mieszkańców Gminy Tychowo szykujemy, dlatego sprzętu do gotowania 

potrzebujemy – doposażenie w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Tychowie 

33.  Modernizacja schodów poprzez montaże rampy najazdowej dla osób starszych i 

niepełnosprawnych, oraz przystosowanie WC do potrzeb matek z dziećmi, osób starszych i 

niepełnosprawnych w Muzeum Regionalnym im. A. Karnego w Wolinie 

34.  Wykonanie ciągu pieszego z ławkami prowadzącego do rewitalizowanego Placu Zabaw w 

Wisełce w celu zwiększenia bezpieczeństwa i walorów estetycznych 

 


