


Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 -

rozdział 6.5 (od str.39 do 54) oraz §13 umowy o dofinansowanie

projektu

Dokument dostępny pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/dokumenty/

W przypadku przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy przed 02

września 2017 r. (wejście w życie znowelizowanych przepisów tzw.

ustawy wdrożeniowej) ocena prawidłowości będzie dokonana

w oparciu o: Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w

sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w

stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,



1 • Szacowanie wartości zamówienia

2 • Wybór trybu udzielenia zamówienia

3 • Przygotowanie treści zapytania ofertowego

4 • Publikacja zapytania ofertowego

5 • Ocena ofert i wybór wykonawcy

6 • Podpisanie umowy

7 • Sporządzenie protokołu z postępowania 



Wartością szacunkową zamówienia jest cena netto

Szacowanie wartości zamówienia nie wcześniej niż 3 miesiące (dostawy, 

usługi) ora 6 miesięcy (roboty budowlane) przed wszczęciem procedury 

(zalecany model szacowania)

Wartość zamówienia stanowi podstawę wyboru trybu udzielenia zamówienia

Zakaz podziału zamówienia w celu zaniżenia jego wartości jeśli występuje:

TOŻSAMOŚĆ RODZAJOWA/FUNKCJONALNA     i    TOŻSAMOŚĆ CZASOWA     i       TOŻSAMOŚĆ PODMIOTOWA



Należy odróżnić zakaz podziału zamówień tożsamych jaki może wystąpić 
na etapie szacowania ich wartości, od podziału zamówienia już na etapie 

uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Właściwy podział zamówienia na części wpływa na poprawę konkurencji 

oraz ułatwia dostęp do zamówienia sektorowi MŚP. Może również 
wpłynąć na ilość i warunki złożonych ofert

!

.



Zasada rozeznania rynkuZasada konkurencyjności

• Wartość > 50.000 PLN netto • Wartość od 20 tys. do 50 tys. 

PLN netto włącznie

• Publikacja zapytania ofertowego na: 
- stronie IZ (https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/)                           

lub

- strona beneficjenta                

lub

- wysłanie do min. 3 wykonawców

• Publikacja zapytania ofertowego w: 
- bazie konkurencyjności

lub (przed podpisaniem umowy o dof. lub w przypadku zawieszenia  

działalności bazy)

- stronie IZ wraz z rozesłaniem informacji 

o zamówieniu do 3 wykonawców                                     

• Obowiązek sporządzenia protokołu

• Obowiązek upublicznienia informacji o 

udzieleniu zamówienia

• Obowiązek posiadania minimum 2 

ofert

• Brak obowiązku sporządzenia 

protokołu

• Obligatoryjne elementy zapytania ofertowego 

uregulowane wytycznymi



Zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 20 tys. 
PLN

Dla zamówień o tej wartości IZ wymaga aby udzielać zgodnie z zasadami,

o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - tj. w sposób

celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów

z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu

założonych celów.

W praktyce oznacza to, że dla spełnienia tych wymogów koniecznym jest

dokonanie rozeznania rynku, czyli zebrania i porównania cenników, katalogów, ofert

lub stron internetowych.



Wytyczne nakładają na Beneficjenta zawarcie  w zapytaniu ofertowym 
następujących elementów:

• opis przedmiotu zamówienia

• w przypadku określenia warunków udziału w postępowaniu - opis sposobu 
dokonywania oceny i wskazanie dokumentów wymaganych na potwierdzenie ich 
spełniania

• kryteria oceny ofert i wraz z informacją wagach punktowych (procentowych), 
przypisanych do kryteriów i sposobach przyznawania punktacji

• termin składania ofert

• termin  realizacji zamówienia oraz istotne warunki zmiany umowy (jeżeli 
przewiduje)

• informację o planowanych zamówieniach uzupełniających



Wytyczne nakładają na Beneficjenta zawarcie  w zapytaniu ofertowym 
następujących elementów:

• informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile tego typu możliwość 
została przewidziana

• informację na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych

• klauzule dotyczące możliwości unieważnienia postępowania w przypadku 
nieotrzymania dofinansowania lub jeżeli podmioty biorące udział w postępowaniu 
w płynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub wytycznymi (element 
zalecany przez IZ)



- Parametry pożądane określone poprzez podanie zakresu lub wartości minimalnej.

- Możliwość punktowania parametrów określających wydajność.

- Zakaz stosowania nazw wskazujących na konkretny produkt (np. system Windows).

- Określenie rozwiązań równoważnych i zakresu tej równoważności.

- Określenie zgodności z normami krajowymi lub równoważnymi.

- Opis zbyt rygorystyczny – tylko jeden produkt spełnia wymagania.

- Wymagania nieuzasadnione funkcjonalnie i celowościowo (np. długość wózka widłowego).

- Zakaz powielania specyfikacji technicznej produktu. 



„Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone 

we Wspólnym Słowniku Zamówień…” – pkt 7 rozdziału 6.5.2 Wytycznych.

Wspólny Słownik Zamówień dostępny jest pod adresem: 

http://kody.uzp.gov.pl

Opisując przedmiot zamówienia należy podać kod i nazwę określoną we 

Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) w sposób następujący:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod: 42940000-7

Opis: Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw



Kryteria oceny ofert – cechy obligatoryjne:

Odnoszą się do przedmiotu zamówienia

Są sformułowane jednoznacznie, nie budzą wątpliwości 

Określają wartość procentową poszczególnych kryteriów oceny

Kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do właściwości 
wykonawcy, jego wiarygodności, potencjału technicznego 

czy sytuacji finansowo – ekonomicznej.!

Określają sposób punktowania każdego z ocenianych kryteriów



Precyzyjny opis warunków udziału w postępowaniu zawiera:

Opis sposobu spełniania warunków

Określenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków

Możliwość dysponowania potencjałem podmiotów trzecich 
(zalecane określenie tego typu możliwości)



W treści zapytania ofertowego należy określić formę i termin 
składania ofert w szczególności:

Obowiązek składania ofert na formularzu ofertowym

Obowiązek składania ofert w formie papierowej

Termin składania ofert

Miejsce składania ofert

Termin składania ofert rozpoczyna swój bieg w dniu następnym po upublicznieniu zapytania

ofertowego. Koniec terminu upływa z końcem ostatniego dnia. W przypadku ofert składanych w

formie papierowej, należy przedłużyć termin składania ofert aby wykonawcy mieli techniczną

możliwość ich złożenia (zamawiający nie odbierze oferty o 23:30 jeśli pracuje do 16:00).

7 dni 14 dni 30 dni



Wytyczne IZ nie zobowiązują Zamawiającego do określenia w jaki sposób winna być 
przygotowana oferta. Precyzyjne określenie sposobu przygotowania oferty utożsamiać 
można z ogólną zasadą zapewnienia przejrzystości postępowania, a ponadto umożliwi 

sprawną i uczciwą ocenę ofert.

Dane wykonawcy

Marka i model oferowanego przedmiotu (dostawy)

Cena netto czy brutto ?

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Minimalny okres gwarancji / rękojmi

Podpis wykonawcy

Numeracja stron oferty

Parafowanie stron oferty

Przykładowe dokumenty jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 Poz. 1126)

Pełnomocnictwa



Konkretny stały termin określony datą – np. 20 lipca 2018 r.

Termin zmienny określony okresem – np. do 10 tygodni od momentu… 

Momentem rozpoczęcia biegu terminu mogą być zdarzenia możliwe do

określenia w czasie w sposób precyzyjny, np. „od dnia otwarcia ofert”, lub orientacyjny np.

„od dnia podpisania umowy”. W drugim przypadku stosownym jest określenie w jakim

terminie od rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający zamierza zawrzeć umowę.

Przy takim określeniu terminu realizacji zamówienia, Zamawiający powinien jak

najdokładniej określić szacowany termin rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania

umowy z wykonawcą, aby uniknąć na dalszym etapie niedozwolonych zmian umowy

względem treści oferty

Termin może stanowić kryterium oceny ofert, należy jednak określić 
również termin maksymalny wykonania przedmiotu zamówienia.



W przypadku zamówień o wartości szacunkowej powyżej 50.000 pln netto

Zamawiający zobowiązany jest do publikacji zapytania ofertowego co najmniej

w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

W przypadku zamówień o wartości szacunkowej poniżej 50.000 pln netto

Zamawiający zobowiązany jest do publikacji zapytania ofertowego co najmniej w na swojej

stronie internetowej, lub stronie IZ (www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl) lub rozesłania

zapytania ofertowego do 3 wykonawców.

W przypadku realizacji projektu przed podpisaniem umowy

o dofinansowanie, lub w przypadku zawieszenia działalności bazy konkurencyjności,

Zamawiający zobowiązany jest do publikacji zapytania ofertowego co najmniej na stronie IZ

(www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl), oraz przesłania zapytania ofertowego do co najmniej

trzech potencjalnych wykonawców.

Informacje o wyniku postępowania, jak również o zmianach w jego treści należy co do zasady upubliczniać w taki sposób, w jaki

zostało upublicznione zapytanie ofertowe (nie dotyczy strony IZ)



Beneficjent dokonuje wyboru ofert w spośród ważnych ofert, które wpłynęły

do wyznaczonego w zapytaniu ofertowym terminu składania ofert.

Podstawą wyboru jest dokonanie ich oceny pod kątem spełniania

wymogów określonych w zapytaniu ofertowym, w tym m.in.:

- warunków udziału w postępowaniu,

- dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków,

- zgodności oferty z przedmiotem zamówienia,

- kryteriów oceny ofert.



Wytyczne w żadnym punkcie nie nakładają obowiązku załączania

do zapytania ofertowego gotowego wzorca umownego. Określono jedynie wymóg

podania terminu realizacji, określenie istotnych warunków zmian zawartej umowy, o

ile taką możliwości przewidziano.

Ważnym jest, aby zawarta umowa odpowiadała warunkom określonym

w zapytaniu ofertowym oraz ofercie wybranego wykonawcy.

Wszelkie odstępstwa od tych reguł beneficjent powinien przewidzieć

w umowie w formie istotnych warunków jej zmian. W przeciwnym razie może

narazić się na sankcję w postaci obniżenia dofinasowania lub korekty finansowej.



Zmiana umowy – elementy istotne i nieistotne (zawsze możliwa)

Zmiana elementów istotnych  - kiedy możliwa

Określenie możliwości zmian elementów umowy                                         CO ?

Określenie okoliczności w których takie zmiany są dopuszczalne          KIEDY ?

Określenie zakresu zmian w zależności od okoliczności                            JAK ?



Obowiązek sporządzenia w formie pisemnej  i przechowywania protokołu wynika 

z pkt. 19  rozdziału 6.5.2 Wytycznych. 

IZ zakłada, że prawidłowo wypełniony protokół będzie odzwierciedlać przebieg

czynności przygotowawczych poprzedzających samą procedurę wyboru wykonawcy oraz

najważniejsze informacje dotyczące przebiegu samego postępowania o udzielenie

zamówienia.

IZ zaleca sporządzanie protokołu na bieżąco, czyli wraz z dokonywaniem

poszczególnych czynności.

Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia

wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia,

z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw.



BŁĘDY W ZAKRESIE OKREŚLENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Beneficjent sformułował szereg warunków udziału w postępowaniu, w tym 
m.in. wymóg posiadania statusu jednostki naukowej – bez podania 

oświadczeń i dokumentów. 

Instytucja Zarządzająca nałożyła korektę finansową tzw. metodą 
dyferencyjną (różnicą między ceną oferty wybranej  a ceną oferty 

niesłusznie odrzuconej). 



NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KRYTERIÓW 
OCENY OFERT

1. Beneficjent poza ceną określił jeszcze również inne kryterium „doświadczenie
w przygotowaniu i realizacji projektów…”.

Instytucja Zarządzająca nałożyła korektę finansową w wysokości 10 % 

2. Beneficjent w upublicznionym zapytaniu ofertowym poza najkorzystniejszą ceną określił
dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci: adekwatność zaproponowanych działań do oferty
zamawiającego ustalając wartość procentową dla tego kryterium. Beneficjent nie sformułował
żadnych wskazówek jakie elementy będą brane pod uwagę przy przydzielaniu punktów
(procentów), przy premiowaniu poszczególnych ofert.

Instytucja Zarządzająca nałożyła korektę finansową w wysokości 25% (po analizie 
obniżono poziom do 10 %)



NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE OPISU 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonał opisu urządzenia w
sposób dyskryminujący poprzez powielenie specyfikacji technicznej
konkretnego produktu bez możliwości zaproponowania rozwiązań
równoważnych.

Instytucja Zarządzająca nałożyła korektę finansową w wysokości 25%



NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE TERMINU 
SKŁADANIA OFERT

Beneficjent określając termin składania ofert uwzględnił dzień opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu. W konsekwencji termin składania ofert zamiast
wymaganego minimum został skrócony do 6 dni i 16 godzin poprzez.
W analizowanym przypadku Wytyczne dotyczące udzielania zamówień
wymagały obwiązek wyznaczenia 7 dniowego terminu składania ofert.

Instytucja Zarządzająca nałożyła korektę finansową w wysokości 2%



NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE TERMINU 
SKŁADANIA OFERT

Beneficjent określił termin składania ofert tak, że ostatni dzień terminu wypadł
w dzień wolny od pracy. Wytyczne w tej sytuacji stanowią, że jeżeli koniec
terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy i kończy
się z upływem tego dnia. W konsekwencji termin składania ofert zamiast
wymaganego minimum został skrócony.

Instytucja Zarządzająca nałożyła korektę finansową w wysokości 2%



mailto:t.mielecki@podkarpackie.pl

