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Procedury udzielania zamówień 
w ramach realizacji projektów

osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, 
prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace 

B+R 

Rzeszów, 25 marzec 2019 r.



Podstawa prawna udzielania zamówień w projektach B+R
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Tematykę udzielania zamówień reguluje przede wszystkim §13 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu,
który stanowi m. in. że:

1. Wydatki należy dokonywać:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację Projektu;
3) w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

2. Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych
postępowań o udzielenie zamówienia stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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Zwolenie ze stosowania procedur na dostawy i usługi B+R  

1. Wytyczne w sekcji 6.5 pkt 7 przewiduje zwolnienie ze stosowania procedur. Wymieniony przepis stanowi, że:

Trybu Rozeznania rynku ( 6.5.1.) i Zasady konkurencyjności (6.5.2.) nie stosuje się do zamówień określonych
w art. 4 Pzp, z wyjątkiem zamówień określonych w art. 4 pkt 8 Pzp, przy czym udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości
przez podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp z pominięciem zasady konkurencyjności jest
możliwe jedynie w przypadku braku powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w sekcji
6.5.2 pkt 2 lit. a, oraz do zamówień określonych w art. 4d Pzp.

2. Art.4d Pzp mówi z kolei, że ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, czyli poniżej tzw. progów unijnych:

których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 
naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej 

osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju (…)

Konkluzja: Beneficjent chcący dokonać zakupu dostaw lub usług na potrzeby projektów B+R nie musi
obligatoryjnie stosować procedury Rozeznania Rynku lub Zasady konkurencyjności.
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Wartość szacunkowa zamówienia uprawniająca do zastosowania zwolnienia na podstawie pkt 6.5 pkt 7 Wytycznych  

1. Wytyczne uprawniają do zastosowania zwolnienia, gdy wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza
kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, czyli kwoty 221 000 euro.

2. Przelicznik jaki Beneficjenci powinni stosować dla ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, pochodzi
z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, obecnie
wynosi on 4,3117 złotych, co daje kwotę 952 887,70 zł.

3. Możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie sekcji 6.5 pkt 7 Wytycznych, nie powoduje że IZ RPO WP
nie będzie badała zgodności poniesionych wydatków w projekcie. Trzeba mieć na uwadze przede wszystkim
ogólne zasady wydatkowania środków publicznych, o których mowa § 13 ust. 2 wzoru umowy
o dofinansowanie projektu, który stanowi, że wydatki należy ponosić:

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający 

terminową realizację projektu oraz w wysokości i terminach wynikających 
z zaciągniętych zobowiązań
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Rekomendacje IZ RPO WP dotyczący sposobu udzielania zamówień w projektach „prace B+R”  

1. IZ RPO WP zaleca beneficjentom realizującym projekty w ramach Działania 1.2 (typ projektów: prace B+R), 
aby do zakupów, o których mowa powyżej stosowali procedurę wzorowaną na trybie rozeznania rynku 
uregulowaną w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych. 

2. Jeżeli beneficjent przedstawi inny sposób spełnienia ogólnej zasady kwalifikowania wydatków to będzie ona         
każdorazowo indywidualnie analizowana.

3. Powyższa reguła będzie miała zastosowanie także do wyłaniania osób zatrudnianych na podstawie: a) umowy 
cywilnoprawnej - niebędących personelem projektu, b) umowy o pracę – zwolnienie przedmiotowe.

4. Wynagrodzenia personelu projektu oraz osób zatrudnianych na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach 
projektów B+R, będzie oceniana na podstawie:

• stawek faktycznie stosowanych u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy
strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych
kwalifikacji (dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii).

• przypadku personelu projektu(umowy o pracę) lub osób zatrudnianych na umowę cywilnoprawną, dla których
nie ma odpowiednika w strukturze organizacyjnej beneficjenta IZ RPO WP będzie badała zachowanie zasad
kwalifikowalności na podstawie innych danych np. oświadczenia Beneficjenta w tym zakresie.
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Rodzaje postępowań o udzielenie zamówienia
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Szacowanie wartości zamówienia (dotyczy wszystkich zamówień)

1.Wartością szacunkową zamówienia jest cena netto.

2. Szacowanie wartości zamówienia nie wcześniej niż 3 miesiące (dostawy, usługi) ora 6 miesięcy (roboty
budowlane) przed wszczęciem procedury (zalecany model szacowania).

3. Zakaz podziału zamówienia w celu zaniżenia jego wartości jeśli występuje, gdy :

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

4. 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.
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Najważniejsze obowiązki związane z zasadą konkurencyjności

1. Publikacja zapytania ofertowego w: 

a) bazie konkurencyjności

b) stronie Instytucji Zarządzającej: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl, w następujących przypadkach:
• zawieszenia działalności bazy konkurencyjności, potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
• rozpoczęcia realizacji projektu na własne ryzyko przez podpisaniem Umowy.

2. Obligatoryjne elementy zapytania ofertowego uregulowane wytycznymi.

3. Obowiązek sporządzenia protokołu.

4. Obowiązek upublicznienia informacji o udzieleniu zamówienia.
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Elementy zapytania ofertowego

Wytyczne nakładają na Beneficjenta obowiązek zawarcia w zapytaniu ofertowym następujących elementów:

1) Opis przedmiotu zamówienia.
2) W przypadku określenia warunków udziału w postępowaniu - opis sposobu dokonywania oceny i wskazanie

dokumentów wymaganych na potwierdzenie ich spełniania.
3) Kryteria oceny ofert i wraz z informacją wagach punktowych (procentowych), przypisanych do kryteriów

i sposobach przyznawania punktacji.
4) Termin składania ofert.
5) Termin realizacji zamówienia oraz istotne warunki zmiany umowy (jeżeli przewiduje).
6) Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających.
7) Informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile tego typu możliwość została przewidziana.
8) Informację na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych.
9) 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).
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Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ
na sporządzenie oferty.

2. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków
towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione
przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne.

3. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu opisania
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony
zakres równoważności.

4. W praktyce oznacza to:
- Możliwość punktowania parametrów określających wydajność;
- Zakaz stosowania nazw wskazujących na konkretny produkt (np. system Windows);
- Możliwość określenia zgodności np. z normami krajowymi lub równoważnymi;
- Zakaz formułowania opisu w sposób zbyt rygorystyczny – tylko jeden produkt spełnia wymagania;
- Zakaz wprowadzania nieuzasadnionych wymogów;
- Zakaz powielania specyfikacji technicznej produktu. 
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Opis przedmiotu zamówienia cd.

1. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień…” 
– sekcji 6.5.2. pkt 7 Wytycznych. 

Wspólny Słownik Zamówień dostępny jest pod adresem: http://kody.uzp.gov.pl

2. 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
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Kryteria oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert – cechy obligatoryjne:

 Odnoszą się do przedmiotu zamówienia;
 Są sformułowane jednoznacznie, nie budzą wątpliwości;
 Określają wartość procentową poszczególnych kryteriów oceny;
 Określają wartość procentową poszczególnych kryteriów oceny;

2.  Kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do właściwości wykonawcy, jego wiarygodności, potencjału          
technicznego czy sytuacji finansowo – ekonomicznej.
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Warunki udziału w postępowaniu – zasady formułowania

1. Prawidłowo sformułowany warunek udziału w postępowaniu musi składać się z:

• Opisu spełniania warunku np. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w dostawach…..

• Określenie sposobu oceny ich spełnienia np. za pomocą formuły spełnia/nie spełnia.

• Określenie dokumentów potwierdzających spełnienie np. poprzez obowiązek załączenia do oferty wykazu 
dostaw, referencji itp.

• Informację dotyczącą dysponowaniem podmiotów trzecich (zalecenie Instytucji Zarządzającej).
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Składanie ofert – forma i termin

W treści zapytania ofertowego należy określić w szczególności formę i termin

 Obowiązek składania ofert na formularzu ofertowym
 Ofertę można składać: w formie papierowej, elektronicznej
 Miejsce składania ofert
 Termin składania ofert: 7, 14 i 30 dni 

Uwaga: 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).
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Sposób przygotowania zapytania ofertowego

Wytyczne 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:

a) Dane wykonawcy
b) Cena netto czy brutto 
c) Cena netto czy brutto 
d) Podpis wykonawcy
e) Pełnomocnictwa
f) Minimalny okres gwarancji / rękojmi

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).



17

Publikacja zapytania ofertowego

1. 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/).

2. Instytucja Zarządzająca  zobowiązuje Beneficjenta do umieszczenia zapytania ofertowego na stronie 
internetowej Instytucji Zarządzającej: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl, w następujących przypadkach:

 zawieszenia działalności bazy konkurencyjności, potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

 realizacji zamówienia na podstawie rozeznania rynku, o którym mowa w Wytycznych; 

 rozpoczęcia realizacji projektu na własne ryzyko przez podpisaniem Umowy.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Zawarcie umowy 

1. 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.

2. Ważnym jest, aby zawarta umowa odpowiadała warunkom określonym w zapytaniu ofertowym oraz ofercie
wybranego wykonawcy.

3. 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.

4. Obowiązek sporządzenia w formie pisemnej i przechowywania protokołu wynika z pkt 18 sekcji 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.

5. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw.
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Najczęściej występujące nieprawidłowości – doświadczenia IZ z obecnej perspektywy finansowej 

BŁĘDY W ZAKRESIE OKREŚLENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Beneficjent sformułował szereg warunków udziału w postępowaniu, w tym m.in. wymóg posiadania statusu
jednostki naukowej – bez podania oświadczeń i dokumentów za pomocą których zamierzał zweryfikować
spełnienie warunku.

2. Beneficjent w zapytaniu ofertowym sformułował warunek gdzie o zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy,
którzy posiadali doświadczenie w wykonaniu dostaw urządzenia w ostatnim roku obrotowym do co najmniej
dwóch Zamawiających.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KRYTERIÓW OCENY OFERT

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

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.
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Najczęściej występujące nieprawidłowości – doświadczenia IZ z obecnej perspektywy finansowej 

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.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Beneficjent określił, iż termin składania ofert upływa skrócił termin składania ofert do 6 dni i 16 godzin.
W analizowanym przypadku Wytyczne dotyczące udzielania zamówień wymagały obwiązek wyznaczenia 7
dniowego terminu składania ofert.
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Dziękuję za uwagę

Kontakt:
Tomasz Mielecki

Kierownik
Oddział weryfikacji zamówień i kontroli merytoryczno - technicznej projektów 

w zakresie wsparcia innowacyjności  i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej I RPO 
t.mielecki@podkarpackie.pl

Tel. 17 747 61 76


