
Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów eKatalogi to oddane do dyspozycji 

użytkowników przez Urząd Zamówień Publicznych narzędzie dające przedsiębiorcom  

możliwość oferowania i sprzedaży produktów przez Internet oraz szybkiego i skutecznego 

dokonywania zakupów przez zamawiających. 

Czemu mają służyć Platforma eKatalogi?  

Celem Platformy jest likwidacja barier pomiędzy biznesem i administracją oraz pomoc  

małym i średnim przedsiębiorcom w zdobyciu nowych klientów z administracji publicznej. 

Umożliwia oferowanie produktów bądź usług bez limitu ilości. Istotne jest, że za ich 

wystawienie Wykonawca nie ponosi żadnych opłat. Zaletą tej usługi jest również 

usprawniająca proces sprzedaży możliwość komunikacji z Kupującym przez platformę oraz 

możliwość wysłania zapytania ofertowego. 

Co należy zrobić, by sprzedawać na Platformie eKatalogi? 

Przedsiębiorca powinien zarejestrować się na stronie www.ekatalogi.uzp.gov.pl, znaleźć nabór 

powiązany z kategorią oferowanych przez siebie artykułów lub usług i zamieścić ich 

szczegółowy opis wypełniając szablon karty produktu. Wówczas zamawiający będzie mógł 

wyszukać i wybrać najkorzystniejszą ofertę.  Obecnie można to robić w ponad 200 naborach, 

w tym również na artykuły biurowe takie jak: ołówki, długopisy, papier, dziurkacze, zszywacze, 

spinacze, organizatory na biurka. Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy do rejestrowania się 

na Platformie – szczególnie, że w tej kategorii nie ma obecnie żadnych ofert, a są to jedne z 

najczęściej kupowanych artykułów. 

Co zyskuje Przedsiębiorca umieszczając swoje produkty na eKatalogach? 

Rejestracja na platformie daje możliwość wejścia na bardzo szeroki rynek zamówień poniżej 

progu ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli 418 000 euro w przypadku zamawiających 

sektorowych i 30 000 euro w odniesieniu do pozostałych zamawiających.  Jest to szansa na 

zdobycie nowych klientów, sprzedaży większej ilości produktów i osiągania wyższych zysków – 

dzięki temu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą stać się najważniejszymi użytkownikami 

narzędzia po stronie biznesu bez względu na miejsce prowadzenia swojej działalności 

gospodarczej.  

Kto może kupować na Platformie? 

Na Platformie eKatalogi kupować mogą jednostki administracji publicznej. Obecnie 

zarejestrowanych jest ponad 280 zamawiających – między innymi urzędy administracji 

http://www.ekatalogi.uzp.gov.pl/


samorządowej i centralnej (np. ministerstwa, szpitale i przychodnie, ośrodki pomocy 

społecznej, jednostki policji i straży pożarnej). Fakt, iż są to użytkownicy z całej Polski sprawia, 

iż warto zarejestrować się na platformie eKatalogi.  

W jaki sposób można zapoznać się z jej działaniem? 

Platforma eKatalogi jest produktem innowacyjnym - nie było do tej pory narzędzia, które 

dawałoby wszystkim Zamawiającym możliwość zapoznania się z ofertą Wykonawców, 

porównania interesujących produktów bądź usług, kupna i przejścia całej procedury w jednym 

miejscu i tak krótkim czasie. Zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym 

ilustrującym jej działanie - https://www.youtube.com/watch?v=PoX3_G16RKEW razie 

pytań lub problemów do dyspozycji Użytkowników jest pomoc techniczna. W dni powszednie 

w godzinach 8.30-15.30 można kontaktować się przez chat dostępny po zalogowaniu oraz z 

infolinią pod nr. telefonu +48 (22) 30 74 306, lub poprzez formularz kontaktowy „skontaktuj 

się z helpdeskiem”. Zachęcamy do skorzystania z wersji demonstracyjnej, na której można 

przejść procedurę zamieszczenia ofert i sprzedaży bądź kupna produktów bez żadnych 

zobowiązań. Jest ona dostępna pod adresem demo.ekatalogi.uzp.gov.pl.  

Zarejestruj się na Platformie eKatalogi www.ekatalogi.uzp.gov.pl i sprawdź, ile możesz 

zyskać! 
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