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PROPOSAL 7
DE-BUREAUCRATIZATION

limiting the scope of 
required documents

enabling the submission of 
documents in electronic 
form (computerization)

allowing for electronic 
correspondence

making greater use of the 
possibility of providing 
documents (e.g. technical 
ones) in English

the possibility of negotiating 
in English, etc.

creation of categories 
(profiles) of trusted suppliers 
without a need to multiply 
the documents to be 
submitted for particular 
proceedings (projects)

limiting to a minimum 
(redefining and making more 
realistic) conducting 
proceedings (parts thereof) in 
classified information regime 
and “classifying” documents 
addressed to potential 
contractors

and:

https://www.ngllegal.com/
https://www.ngladvisory.com/
https://pl.linkedin.com/company/ngllegal
https://www.linkedin.com/company/ngl-advisory
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Elimination of unnecessary formalities in the procurement process
(where possible and justified) will allow, on the side of contractors, to
save time and costs, and on the side of the procuring party, to focus on
the substance, increasing the efficiency of the whole process.

EXPECTED RESULTS

https://www.ngllegal.com/
https://www.ngladvisory.com/
https://pl.linkedin.com/company/ngllegal
https://www.linkedin.com/company/ngl-advisory
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Likwidacja zbędnych formalności w procesie zakupowym, m.in. poprzez:

Copyright © by NGL Legal and NGL Advisory, 2020 

POSTULAT 7
ODBIUROKRATYZOWANIE

ograniczenie zakresu 
wymaganych dokumentów

umożliwienie ich składania 
w formie elektronicznej 
(informatyzacja)

umożliwienie prowadzenia 
korespondencji w formie 
elektronicznej

szersze korzystanie z 
możliwości przedstawiania 
dokumentów (np. 
technicznych) w języku 
angielskim

możliwość prowadzenia 
negocjacji w języku 
angielskim, itd.

stworzenie kategorii (profili) 
zaufanych dostawców bez 
konieczności zwielokrotniania 
przedkładanych dokumentów 
dla poszczególnych 
postępowań (projektów)

ograniczenie do minimum 
(zredefiniowanie i urealnienie 
zasadności) prowadzenia 
postępowań (ich części) w 
trybie niejawnym oraz 
„klauzulowania” dokumentów 
adresowanych do 
potencjalnych wykonawców.

a także:

https://www.ngllegal.com/
https://www.ngladvisory.com/
https://pl.linkedin.com/company/ngllegal
https://www.linkedin.com/company/ngl-advisory
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Likwidacja zbędnych formalności w procesie zakupowym (tam gdzie to
możliwe i uzasadnione) pozwoli, po stronie wykonawców, na
oszczędności czasu i kosztów, a po stronie zamawiającego, na
możliwości skupienia się na kwestiach merytorycznych, zwiększając
efektywność całego procesu.

SKUTKI
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