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Szanowni Państwo,

Niniejsza prezentacja jest wyłącznie materiałem
pomocniczym. Ze względu na konieczność zaprezentowania
Państwu nowego narzędzia służącego zamówieniom w
projektach, zaprezentuję bazę publikując na niej przykładowe
postępowanie. Ponadto w czasie szkolenia będę posiłkował się
zapisami wytycznych kwalifikowalności wydatków oraz
instrukcją użytkownika i oferenta. Zrzuty ekranu umieściłem w
prezentacji żeby ułatwić Państwu robienie notatek.



NOWE NARZĘDZIE





















PODSTAWY PRAWNE



• Wytyczne kwalifikowalności wydatków z 22.08.2019r.

• Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014–2020 (wydane na podstawie poprzednich wytycznych
kwalifikowalności)



ZAŁOŻENIA OGÓLNE



Zamówienia, o wartości szacunkowej poniżej kwoty 20tys. zł
netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) należy 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.



Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów RPO
WP 2014-2020 następuje zgodnie z zasadą rozeznania rynku,
w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość wynosi
od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, tj. bez podatku
od towarów i usług (VAT)



Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów RPO 
WP2014-2020 następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
w przypadku:

i. beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp 
w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN 
netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),

ii. beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w 
przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota 
określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 
tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 



SZACOWANIE



Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od
towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z
uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających i
dodatkowych. Szacowanie jest dokumentowane w sposób
zapewniający właściwą ścieżkę audytu. ZMIANA WYTYCZNYCH

Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub
jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej.



Ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę
konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

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.



W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych
względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych),
wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość
poszczególnych jego części. Wartość szacunkowa zamówienia
jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).



W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów,
którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, wartość
zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu.



ROZEZNANIE RYNKU



Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o
wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj.
bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na
celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota
budowlana została wykonana po cenie rynkowej.



W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 
tys. PLN netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest 
wymagane. W takim przypadku wystarczające jest 
potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, 
rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości 
dowodowej.



ZASADA KONKURENCYJNOŚCI



Udzielenie zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta 
następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku:

a) beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w 
przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN 
netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),

b) beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w 
przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota 
określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 
tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)



W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w
rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za
spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia
przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w
Pzp.



ZASADA KONKURENCYJNOŚCI - PROCEDURA



W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp,
zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo
lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień
uzupełniających i dodatkowych oraz przypadków wskazanych poniżej:

i. w przypadku celu tematycznego 1 udzielanie zamówień podmiotom
powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO,

ii. wyjątkowo w przypadku, w którym umożliwienie podmiotowi
powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu jest uzasadnione ze względu
na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór wykonawcy będącego
podmiotem powiązanym będzie dokonany zgodnie z procedurą opisaną w
niniejszym podrozdziale, IZ PO może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu w
odniesieniu do danego postępowania przed jego przeprowadzeniem,

.



Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności
związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział
w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub
kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to
osoby bezstronne i obiektywne.



Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.



KOREKTY



W przypadku naruszenia przez beneficjenta warunków i
procedur postępowania o udzielenie zamówienia, instytucja
będąca stroną umowy o dofinansowanie uznaje całość lub część
wydatków związanych z tym zamówieniem za
niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanym na
podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej.



ELEMENTY ZAPYTANIA



i. opis przedmiotu zamówienia,

ii. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,

iii. kryteria oceny oferty,

iv. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty,

v. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
oceny oferty,

vi. termin składania ofert,

vii. termin realizacji umowy,

viii. informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o ile
zakaz taki nie został wyłączony,



ix. określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile
przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,

x. informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile
zamawiający taką możliwość przewiduje,

xi. opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z
wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub
dopuszcza ich składanie,

xii. informację o planowanych zamówieniach uzupełniających i
dodatkowych ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o
ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień.



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. Opis przedmiotu zamówienia nie
może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków
towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia.
ZMIANA WYTYCZNYCH



Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody 
określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV)



Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz 
opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną 
zawarte w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w pkt 11 lit. a, 
określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i 
równego traktowania wykonawców. Nie można formułować 
warunków przewyższających wymagania wystarczające do 
należytego wykonania zamówienia.



Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy
czym:

a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego
przedmiotu zamówienia,

b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane
jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie
poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł
interpretować je w jednakowy sposób,

c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone
w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,



d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości
wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności
ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.

Zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych
szczególnych usług oraz zamówień o charakterze
niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
W uzasadnionych przypadkach IZ PO może określić inne rodzaje
zamówień, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie
kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy,



e) cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza 
wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako 
kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do 
przedmiotu zamówienia, takich jak np. jakość, funkcjonalność, 
parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, 
innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty 
eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i 
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 
jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania 
zamówienia.



TERMINY!



Termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 7 dni w przypadku 
dostaw i usług, co najmniej 14 dni - w przypadku robót budowlanych 
oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota 
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W 
przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub 
przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty 
budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, 
termin wynosi co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu 
następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy 
się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na 
sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia 
następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.



ZMIANY I PYTANIA



Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem
terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym.
W takim przypadku należy w zapytaniu ofertowym uwzględnić
informację o zmianie.

Informacja ta powinna zawierać co najmniej: datę
upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis
dokonanych zmian. Zamawiający przedłuża termin składania
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.



Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z
wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest na bazie.



ROZSTRZYGNIĘCIE



Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej:

a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,

b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,

c) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. a,

d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,

e) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji
poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,

f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,



g) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,

h) następujące załączniki:

i. potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego

ii. złożone oferty,

iii. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z
wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby
wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z
procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie
oceny ofert.



Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki
sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co
najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek
wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek
udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa.



Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej sekcji 
następuje podpisanie umowy z wykonawcą. W przypadku gdy 
wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z 
zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym 
wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.



ZMIANY



Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:



a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu 
ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany 
charakteru umowy,

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 
od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie,



c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki:

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie,

d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,

ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców,



e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna 
wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku 
zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku 
zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 
10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w 
przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku 
zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 66 00
mail:  pg@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

