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Aktualności:
1. Zamówienia armii amerykańskiej szansą na rozwój dla polskich przedsiębiorców
Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu i politycznemu, Polska stała się jednym
z głównych punktów strategicznych NATO, a zwłaszcza armii USA, mających na celu
zapobieżenie ewentualnej agresji i utrzymanie pokoju na świecie. Aktualnie istnieje w Polsce
9 baz wojskowych, w których stacjonuje armia amerykańska oraz 5, w których stacjonują
wojska państw – członków NATO, w tym amerykańskie. Bazy te, stanowią pewien wydzielony
obszar, zamieszkały przez setki osób potrzebujących stałych dostaw towarów i usług.
Ponieważ pobyt wojsk amerykańskich finansowany jest ze środków publicznych USA,
w bazach obowiązują amerykańskie przepisy dotyczące zamówień publicznych. Zamówienia
ogłaszane są na stronie www.beta.sam.gov.

1.

Obecność sił USA i NATO w Polsce (https://pl.usembassy.gov/pl/nato_usa/)

Aktualnie zdecydowaną większość zamówień dla wojsk USA realizują zagraniczne firmy
a polscy przedsiębiorcy występują jedynie jako podwykonawcy umowy i uzyskują tylko
ułamek wartości zrealizowanego zamówienia.
W celu umożliwienia przedsiębiorcom zdobycia praktycznej wiedzy o tym w jaki sposób
można zostać dostawcą armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce, Ministerstwa Rozwoju,
Pracy i Technologii organizuje szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla armii
amerykańskiej stacjonującej w Polsce oraz organizacji międzynarodowych.
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Szkolenia odbędą się w:
• Poznaniu, w dniu 15 października 2020 roku.
Szkolenie organizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na
stronie: http://iw.org.pl/bezplatne-szkolenie-dla-przedsiebiorcow-dotyczacewspolpracy-z-jednostkami-wojskowymi-usa-w-polsce/;
•

Drawsku Pomorskim, w dniu 22 października 2020 roku.
Szkolenie organizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego i Urzędem Gminy i Miasta Drawsko Pomorskie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://cig.wzp.pl/region2/aktualnosci/przetargi-dla-armii-amerykanskiej-stacjonujacej-w-polsce

Szkolenie prowadzić będą przedstawiciele firmy Poland–U.S. Operations Sp. z o.o.
z Warszawy.
2. W dniach 16 – 20 listopada 2020 r. FRONTEX organizuje wirtualne dni przemysłu dla
przedsiębiorców
Wirtualne dni przemysłu przeznaczone są dla firm zainteresowanych zaprezentowaniem
swojego innowacyjnego rozwiązania w zakresie produktów lub usług związanych z kontrolą
graniczną przedstawicielom organów granicznych państw członkowskich UE oraz
ekspertom FRONTEX.
Aby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego na
stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VisitProposalForm i przedstawić krótki opisu
swojej firmy i innowacji, którą chce się zaprezentować.
Więcej informacji na stronie: https://frontex.europa.eu/research/invitations/invitation-tofrontex-industry-days-bzcBF7
3. W dniach 4 – 5 listopada 2020 Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) organizuje
wirtualną konferencję – NITEC Connect.
W czasie konferencji będzie można uzyskać informacje nt. planowanych zamówień,
możliwości i procedur kontraktowych a także nowych ramach współpracy z organizacjami
non-profit (w tym instytutami naukowymi i uczelniami). Na tej konferencji będzie także
można zaprezentować swoje innowacyjne rozwiązania i ulepszone technologie. Informacje o
wydarzeniu
oraz
formie
rejestracji
dostępne
są
na
stronie:
https://www.ncia.nato.int/business/partnerships/key-events/nitec-connect.html.
4. Na początku listopada 2020 roku organizowana będzie konferencja dotycząca publikacji
przeglądu gospodarczego Polski przy OECD. Polska, jak pozostałe państwa należące do OECD,
poddawana jest raz na dwa lata przeglądowi gospodarczemu. Efektem przeglądu jest
publikacja raportu nt. stanu polskiej gospodarki, obejmujący stały rozdział tematyczny
poświęcony kwestii wybranej wspólnie przez OECD i kraj poddawany przeglądowi. W roku
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bieżącym temat przewodni przeglądu dotyczył wspierania internacjonalizacji polskich firm,
szczególnie z sektora MŚP. Informacja na temat konferencji będzie publikowana na stronach
Ministerstwa, w zakładce aktualności.
5. W dniu 20 listopada 2020 r. w godz. 9:00-14:30 odbędzie się kolejne szkolenie
z zagranicznych zamówień publicznych skierowane do mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Szkolenie jest częścią projektu „Zagraniczne
zamówienia publiczne w Twojej firmie” dofinansowanego z Programu Operacyjnego UE
Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER).
Szkolenie obejmować będzie zamówienia publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych ds.
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Biura Narodów Zjednoczonych ds. Usług Projektowych
(UNOPS) oraz Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). Szkolenie jest
w 70% dofinansowane ze środków UE, natomiast godziny doradztwa prawnego w 80%.
Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się w poniższym linku: https://szkolenieonz.gr8.com/

Informacje:
1. Raport „Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych? 15 historii
sukcesu polskich firm”, wykonany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Polityka Insight.
Raport powstał na bazie rozmów z przedstawicielami 15 polskich firm, które nawiązały
kontakty z organizacjami międzynarodowymi. Respondenci byli bez wyjątku bardzo
zadowoleni z doświadczenia współpracy z tymi organizacjami. Szczególnie chwalili
klarowność procedur, procesów oraz otwartość i responsywność zamawiających. Oprócz
spodziewanej gratyfikacji finansowej i sprawnego kontaktu z kontrahentami, realizacja
międzynarodowych zamówień publicznych przynosi firmom korzyści rzadziej spotykane
w codziennej działalności, takie jak prestiż, wzmocnienie kapitału ludzkiego czy możliwość
sprawdzenia się na odległych zagranicznych rynkach. Jednocześnie kontrakty te bywają
dużym wyzwaniem – to często kompleksowe, złożone zadania rozpisane na kilka-kilkanaście
miesięcy intensywnych działań.
Firmy, które mają za sobą współpracę z organizacją międzynarodową, zachęcają innych
przedsiębiorców do zabiegania o kontrakty. Rozmówcy, bez wyjątku, współpracę opisali jako
pozytywne, rozwijające doświadczenia, o które warto zabiegać. Najczęściej radzili też, by
adekwatnie rozpoznać własne możliwości, nawiązywać kontakty z innymi firmami i tworzyć
konsorcja oraz uważnie czytać dokumenty przetargowe.
Z treścią raportu można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/raport
2. Na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/film jest do obejrzenia pełna wersja filmu
promującego udział przedsiębiorców w przetargach organizacji międzynarodowych.
Zainteresowanym instytucjom a także przedsiębiorcom możemy ją udostępnić do
wykorzystania. Zapotrzebowanie na film animowany prosimy przesyłać na adres
mzp@mr.gov.pl.
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3. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o ogłoszonych ostatnio przetargach NATO.
Komunikaty publikowane są na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/przetargi-natoogloszenia.
4. Na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/przyklady-miedzynarodowych-przetargowpublicznych dostępne są informacje o przetargach ogłaszanych przez inne organizacje
międzynarodowe.

Warszawa, 08.10.2020 roku
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