
 

  

 

 

 

NOTATKA ZE SPOTKANIA 

 

Spotkanie z dostawcami – Zaprezentowanie planów zakupowych Poczty Polskiej S.A. w zakresie IT 

w roku 2016. 

Miejsce spotkania: Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33 

Sala: 609, VI piętro 

Termin spotkania: 29.01.2016 r. 

 

Realizując politykę transparentności procesu zakupowego w Poczcie Polskiej w dniu 29 stycznia 2016 r. 

odbyło się spotkanie przedstawicieli Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej (PIT) 

z dostawcami, mające na celu poinformowanie potencjalnych dostawców o planach zakupowych Poczty 

Polskiej w zakresie IT w roku 2016. 

Na spotkanie łącznie zostało zaproszonych 251 osób, z czego 141 osób przesłało potwierdzenie 

uczestnictwa w spotkaniu. 

Spotkanie rozpoczął Grzegorz Stępniak – Dyrektor Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej 

przedstawiając uczestnikom cel oraz agendę spotkania. 

Dyr. Grzegorz Stępniak zaprezentował zebranym kierunki strategiczne Poczty Polskiej oraz omówił plan 

projektów biznesowych Poczty Polskiej na lata 2016-2018. Dyrektor Grzegorz Stępniak szczególnie 

podkreślił znaczenie kilku, wybranych projektów strategicznych, m.in. takich jak: 

 Mobilny Listonosz; 

 Big Data – wdrożenie systemów analitycznych; 

 Optymalizacja Systemu okienkowego SP200; 

 Nowy System Okienkowy (NSO); 

 Elektroniczny Nadawca; 

 Wdrożenie możliwości płatności kartami płatniczymi; 



 

 

 System bilingowy; 

 System CRM; 

 Nowy System logistyki gotówki 

 Samodzielne Urządzenia Nadawczo – Odbiorcze (SUNO); 

 Nowe zintegrowane rozwiązanie transportowo – logistyczne; 

 Sz@fir; 

 Elektroniczny Obieg Dokumentów; 

 Pakiet systemów zarządzania zasobami ludzkimi 

 Intranet i strona WWW; 

 Management Information System (MIS); 

 Szyna Danych; 

 Prywatna chmura obliczeniowa Spółki 

 Dostępna moc obliczeniowa; 

 Sieć korporacyjna spółki 

 Zastosowanie technologii Wi-Fi. 

Następnie omówiono pokrótce proces zakupowy obowiązujący w Poczcie Polskiej. Uczestnikom 

spotkania przypomniano, że Pocztę Polską obowiązuje stosowanie Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, oraz wew. Regulamin Udzielania Zamówień.  

Przedstawiciele PIT poinformowali, że łączna wartość planowanych do ogłoszenia postępowań 

w 2016 roku wynosi około 200 mln zł. (netto) i przedstawili wartość poszczególnych kategorii 

planowanych zakupów. 

Na koniec spotkania dostawcy zostali zaproszeni do śledzenia strony WWW Poczty Polskiej 

(www.poczta-polska.pl), na której ogłaszane są zarówno przetargi, jak i dialogi techniczne, a także do 

udziału w badaniach rynku ogłaszanych na platformie zakupowej Poczty Polskiej – Marketplanet 

(https://oneplace.marketplanet.pl). 
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