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Dział II – dla Wykonawców. 

Najlepsze praktyki zakupowe opisują standardy procesu zakupowego dla IT rozpoczynając 

od kompetencji pracowników ds. zakupów, sporządzanie planu zakupów, poprzez elektroniczne 

narzędzia do realizacji procesu zakupowego i pomiar efektów zakupów, poszerzanie bazy 

dostawców, do systemu oceny wykonawców. 

Proces zakupowy opiera się na zasadach przejrzystości, konkurencyjności, równego traktowania 

Wykonawców. 

PP prowadzi proces zakupowy zgodnie z obowiązującym prawem. Do realizacji procesu 

zakupowego mają zastosowanie PZP i wewnętrzne regulacje Zamawiającego. 

 
Wizja procesu zakupowego  
 

Wizją procesu zakupowego IT jest zapewnienie ciągłości działania biznesowego Spółki poprzez 

dostarczanie produktów i usług klientom wewnętrznym, po konkurencyjnych cenach, na czas, 

o najlepszej, dostępnej jakości. 

 
Praktyka nr 1: Kompetencje pracowników ds. zakupów 

 

W zespole zakupowym są pracownicy, którzy mają bogatą wiedzę merytoryczną oraz umiejętność 

opisania przedmiotu zamówienia nie ograniczającą konkurencji. Pracownicy realizujący proces 
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zakupowy powinni znać i przestrzegać przepisy prawa regulujące proces zakupowy w Spółce. 

Pracownicy posiadają wiedzę z zakresu negocjacji, rozwiązywania problemów, mają 

doświadczenie w konstruowaniu umów w obszarze IT. Osoby zaangażowane w proces zakupowy 

cechuje myślenie analityczne, umiejętność budowania relacji z Klientem, duże zaangażowanie w 

realizację zadań, uczciwość i komunikatywność. Obowiązkiem wszystkich pracowników jest 

dbałość o dobre imię firmy, jako rzetelnej i godnej zaufania w kontaktach biznesowych. Pracownicy 

mają prawo i obowiązek uczestniczenia w szkoleniach mających na celu podnoszenie kompetencji 

i kwalifikacji z zakresu realizacji procesu zakupowego. 

 
Praktyka nr 2: Dobrze zbudowany plan zakupów 

 

Proces zakupowy realizowany jest w oparciu o plan zakupów obowiązujący w danym roku 

kalendarzowym. Plan ten sporządzany jest z uwzględnieniem zachowania ciągłości procesów 

biznesowych w Spółce. Zawiera potrzeby biznesowe Spółki między innymi w zakresie dostaw 

i usług informatycznych zidentyfikowanym w procesie planistycznym. 

Podczas cyklicznie organizowanych przez Pion Informatyki spotkań prezentowane 

są Wykonawcom kluczowe projekty zakupowe Spółki w zakresie IT. Informacja o kolejnych 

spotkaniach wysyłana jest za pomocą platformy zakupowej ‘Marketplanet’ do zarejestrowanych 

Wykonawców. 

Link do rejestracji: 

https://oneplace.marketplanet.pl/ 

Kontakt dla Wykonawców niezarejestrowanych na platformie zakupowej: 

mail: zakupy-PIT@poczta-polska.pl 

 
Praktyka nr 3 : Narzędzia do realizacji procesu zakupowego 

 

Pion Informatyki i Telekomunikacji (PIT) dysponuje narzędziem informatycznym w postaci 

platformy zakupowej ‘Marketplanet’ do realizacji tzw. ‘małych’ zakupów, czyli zakupów o kwocie 

netto mniejszej, niż 14 tys. euro. Za pomocą platformy zakupowej, w sposób intuicyjny i przejrzysty 

przeprowadzany jest cały proces ’małych’ zakupów i dokonywany jest wybór dostawców. 

 

Przy pomocy platformy zakupowej ’Marketplanet’ przeprowadzane jest również badanie rynku 

mające na celu w sposób rzetelny określenie wartości zamówienia. 

 
Praktyka nr 4: Współpraca z Wykonawcami 

 

PP realizuje politykę transparentności procesu zakupowego polegającą na szerokim i równym 

dostępie do informacji o merytorycznych planach zakupowych Poczty Polskiej w zakresie IT. 

https://oneplace.marketplanet.pl/
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Współpraca z Wykonawcami w procesie zakupowym odbywa się na kilku płaszczyznach 

tj. ogłoszenia informacyjne dotyczące planów zakupowych Spółki w zakresie IT, dialog techniczny, 

badanie rynku i postępowania zakupowe. Informacja podsumowująca spotkanie z wykonawcami 

dostępna jest na stronie: 

https://bip.poczta-polska.pl/ 

Przygotowując postępowania przetargowe, PIT weryfikuje przygotowane przez siebie wymagania 

za pomocą, zgodnych z prawem, kontaktów z Wykonawcami. Do tego celu służy między innymi 

dialog techniczny. Działania te pozwalają na pozyskanie wiedzy o dostępnych rozwiązaniach 

na rynku IT. 

 
Praktyka nr 5: Mierzenie efektów zakupów 

 

Proces zakupowy jest poddawany ciągłej weryfikacji, której celem jest optymalizacja wszystkich 

działań składających się na ten proces. Poczta opracowała mierniki efektywności procesu 

zakupowego i prowadzi stały monitoring procesu zakup który pozwala na usprawnianie jego 

prowadzenia. 

 
Praktyka nr 6: Procedury antykorupcyjne 

 

Zgodnie z deklaracją Zarządu zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym oraz 

korupcji jest częścią systemu zarządzania Spółką. Przestrzeganie tej polityki stanowi obowiązek 

wszystkich pracowników oraz osób współpracujących, odpowiednio do zakresów czynności, 

postanowień zawartych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, przepisach 

wewnętrznych oraz umowach cywilnoprawnych.  

Dodatkowo w przypadku czynności Wykonawcy wskazujących na nienależytą realizację umowy, 

podejmowanie działań na niekorzyść Poczty Polskiej lub też mogących narazić Pocztę Polską na 

straty Wykonawca zostaje wpisany na tzw. „czarną listę”. Wpis taki może skutkować odrzuceniem 

oferty takiego Wykonawcy w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów 

wewnętrznych. 

 

Informacje Ogólne 

 

Zgodnie z Kodeksem Najlepszych Praktyk pracownicy PIT są zobowiązani do traktowania 

kontrahentów zgodnie z zasadami uczciwości oraz w sposób nieograniczający wolnej konkurencji. 

Obowiązuje ich rygorystyczny zakaz oferowania bądź przyjmowania jakichkolwiek korzyści 

materialnych od Wykonawców. 

https://bip.poczta-polska.pl/
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Powyższe praktyki zakupowe IT są znane i realizowane przez wszystkich pracowników 

zaangażowanych w procesie zakupowym IT oraz są publicznie dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych stron. 


