
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT NA PODSTAWIE TRYBU PODSTAWOWEGO 

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 roku nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

poniżej przedstawiamy procedurę składania ofert w postępowaniach przetargowych realizowanych 

przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku 

 

Oferty oraz wszystkie dokumenty w postępowaniu należy składać wyłącznie drogą elektroniczną. 

 

Podczas składania oferty będziemy korzystać z portalu ePUAP dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal (Skrytka ePUAP dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Sanoku: /SzpitalSanok/SkrytkaESP) oraz z platformy miniPortal dostępnej pod adresem: 

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

 

 

Aby złożyć ofertę w danym postępowaniu przetargowym należy posiadać konto na platformie ePUAP, 

po zalogowaniu się na swoje konto na platformie ePUAP należy wejść na platformę miniPortal 

dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

Po wejściu na wskazany adres użytkownikowi zostanie wyświetlony następujący ekran, należy wybrać 

opcję przeznaczoną „Dla Wykonawców” 

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

 

W następnym oknie wybieramy opcje „Formularze do komunikacji” 

 

 

 

Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę 

do postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma 

dostęp do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. 



Aby złożyć ofertę użytkownik wybiera formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Zostaniemy 

przekierowani na stronę: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia, na której należy wybrać opcję: 

Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku -> Wypełnij Formularz. 

 

 

 

Po pojawieniu się Formularza wybieramy rodzaj identyfikatora postępowania, w naszym wypadku 

będzie to: Numer ogłoszenia BZP. 

Po wybraniu opcji Numer ogłoszenia BZP pojawi się pole do wypełnienia, w którym należy wpisać 

numer ogłoszenia BZP odpowiedni dla danego postępowania, który jest dostępny na miniPortalu. 

 



Numer ogłoszenia BZP należy skopiować ze strony https://miniportal.uzp.gov.pl/. Aby znaleźć numer 

ogłoszenia BZP danego postępowania wchodzimy w zakładkę „Postępowania” i wyszukujemy należy 

wyszukać postępowanie w liście wszystkich postępowań 

 

 

W szczegółach postępowania mamy numer ogłoszenia BZP. 

 

 

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


Po uzupełnieniu właściwego numeru ogłoszenia, pola „Zamawiający” „Dane postępowania” oraz 

Tytuł/nazwa postępowania uzupełnią się automatycznie bez możliwości edycji.  

 

Kolejny krok. Wykonawca zaznacza „ Czy jesteś podmiotem zagranicznym?” Jeżeli użytkownik zaznaczy 

„NIE” dane zostaną automatycznie zaciągnięte z konta ePUAP (o ile takie dane zostały w koncie 

uzupełnione). Brakujące pola należy uzupełnić samodzielnie. 

Następnie należy wybrać opcje: „Złożyć ofertę/wniosek” oraz wpisać nazwę odbiorcy (czyli 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku) Po wpisaniu odbiorcy adres skrzynki 

ePUAP uzupełni się automatycznie. 

 



Po pojawieniu się okna formularza musimy dodać zaszyfrowany plik. 

 

Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem 

publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. Aby 

zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu wybrać w górnym menu opcję 

„Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do którego chce złożyć ofertę 

i wejść w jego szczegóły. Na dole strony, pod datą składania ofert, dostępny jest przycisk 

umożliwiający zaszyfrowanie oferty. 

 

 

 

 

Jego kliknięcie otworzy okno umożliwiające wybranie pliku, który chcemy zaszyfrować. Wybrać można 

cały folder, bądź kilka poszczególnych plików. Szyfrując cały folder, musi on być skompresowany do 

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


archiwum. Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się wcześniej 

zaszyfrowane pliki. Po kliknięciu „Zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik” zostanie on zapisany na 

komputerze użytkownika. 

 

 

 

Po zaszyfrowaniu pliku na platformie MiniPortal oraz zapisaniu go na swoim komputerze, wracamy do 

formularza przeznaczonego do złożenia oferty i dodajemy plik w miejscu „Załączniki”. Opcjonalnie 

można wypełnić pole: „Wpisz swoje uwagi”. Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy pole: „Dalej” 

 

 



Zostaniemy przekierowani do „Podglądu formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku”. Sprawdzamy swój wniosek i klikamy „Podpisz i wyślij”. 

 

Po sprawdzeniu naszego formularza należy go podpisać elektronicznie oraz wysłać. 

Po prawidłowym podpisaniu formularza oraz jego wysłaniu pojawi się ekran sukcesu.   

 

 

UWAGA !!! 

 

Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty/ wniosku użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie 

sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika. Ważne, 

aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy ewentualnej zmianie bądź 

wycofaniu oferty. 

Szczegółowa instrukcja użytkowania systemu miniPortal dostępna jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 


