
Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji 
dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu  

 

Wrocław, 08.04.2016 r. 
Ryszard Kaleciński 

Wydział Kontroli Projektów 



Zasady udzielania zamówień 

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i 
robót budowlanych w ramach Projektu 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane ze stosowaniem procedur 
dotyczących zamówień publicznych są:  
 
• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą PZP; 
 
• dokument pn. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata                   
2014-2020, zwany dalej Wytycznymi. 



Zasady udzielania zamówień 

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i 
robót budowlanych w ramach Projektu 

Podczas realizacji zamówień przy zakupie dostaw, usług i robót budowlanych w Projekcie, 
Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w 
takim zakresie, w jakim ustawa PZP ma zastosowanie do Wnioskodawcy/Beneficjenta 
i realizowanego Projektu oraz do stosowania zaleceń zawartych w pkt. 6.5.2 Wytycznych 



Szczegółowe zasady udzielania zamówień 

Szczegółowe zasady udzielania zamówień w Projekcie, w przypadku których nie stosuje 
się zasad i trybów wskazanych w ustawie PZP, w zależności od rodzaju i wartości 

zamówienia 

Wnioskodawca/Beneficjent niebędący podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy PZP do jej 
stosowania, jak również Wnioskodawca/Beneficjent zwolniony z jej stosowania ze względu na wartość 
zamówienia nieprzekraczającą kwot określonych odpowiednio w art. 4 pkt. 8 oraz art. 11 ust. 8 ustawy 
PZP (dla zamówień sektorowych), celem wyłonienia wykonawcy na realizację zamówienia publicznego, 

którego wartość szacunkowa jest większa niż 50 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów i 

usług (VAT), zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności 
opisaną w punktach 6.5.1. i 6.5.3. Wytycznych. 
 



Szczegółowe zasady udzielania zamówień 

W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: 

1. Upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego. 
 

Uwaga! 
 
Do czasu uruchomienia tej strony internetowej należy upublicznić zapytanie ofertowe, co najmniej na 
stronie internetowej beneficjenta (o ile posiada taką stronę) oraz wysłać zapytanie ofertowe do co 
najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców). 
 
W przypadku podmiotów zobowiązanych zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, stosujących 
zasadę konkurencyjności (zamówienia poniżej 30.000 euro) dodatkową formą upublicznienia musi być  
strona internetowa przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych. 
 
W przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej od kwot określonych w rozporządzeniu wydanym 
przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp zapytanie ofertowe należy 
opublikować w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla 
zamówień publicznych o takiej wartości. 



Szczegółowe zasady udzielania zamówień 

Zasada konkurencyjności 

 
Uwaga! 
 
Do czasu uruchomienia strony internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. należy upublicznić zapytanie ofertowe, co najmniej na stronie internetowej beneficjenta (o 
ile posiada taką stronę) oraz wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych 
wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców). 
 
W przypadku podmiotów zobowiązanych zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, stosujących 
zasadę konkurencyjności (zamówienia poniżej 30.000 euro) dodatkową formą upublicznienia musi być  
strona internetowa przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych. 
 



Szczegółowe zasady udzielania zamówień 

W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: 

3. Zapytanie ofertowe musi zawierać w szczególności: 
 
- niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia; 
- warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania; 
- kryteria oceny ofert wraz z opisem przyznawania punktacji dla danego kryterium; 
- termin składania ofert (min.7 dni dla dostaw i usług, min.14 dni dla robót budowlanych, z wyjątkiem 

terminów określonych dla zamówień powyżej progów unijnych); 
- informacja na temat wykluczenia o którym mowa w punkcie 8 Wytycznych (konflikt interesów); 
- określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy; 
 

 
 



Szczegółowe zasady udzielania zamówień 

W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: 

4. Należy wybrać najkorzystniejszą z pośród złożonych ofert w oparciu o ustalone kryteria 
 
5. Należy sporządzić pisemny protokół postępowania o udzielnie zamówienia zawierający                                    
w  szczególności: 
 
- informacje o sposobie upublicznienia postępowania ofertowego; 
- wykaz ofert wraz z datą wpłynięcia; 
- informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu nie podleganiu/podleganiu wykluczeniu; 
- Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 

oceny i sposobie przyznania punktacji poszczególnym wykonawcom; 
- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru; 
- data i podpis zamawiającego. 

 
6. Należy upublicznić wynik postępowania na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego, a do czasu jej uruchomienia informację tą należy wysłać do 
każdego oferenta, który złożył ofertę oraz opublikować na własnej stronie internetowej. 

 



Szczegółowe zasady udzielania zamówień 

W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: 

7. Zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  
 
Uwaga! 
 
W przypadku gdy wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy możliwe jest podpisanie umowy z 
kolejnym wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 
Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynie żadna oferta 
dopuszcza się zawarcie umowy z dowolnym wykonawcą na warunkach określonych w zapytaniu 
ofertowym.  
 
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została 
przewidziana możliwość oraz warunki  dokonania takiej zmiany. 
 



Szczegółowe zasady udzielania zamówień 

W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: 

7. Zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  
 
Uwaga! 
 
W przypadku gdy wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy możliwe jest podpisanie umowy z 
kolejnym wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 
Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynie żadna oferta 
dopuszcza się zawarcie umowy z dowolnym wykonawcą na warunkach określonych w zapytaniu 
ofertowym.  
 
nie możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana 
możliwość oraz warunki  dokonania takiej zmiany. 
 



Szczegółowe zasady udzielania zamówień 

Zasada konkurencyjności: 

Uwaga! Zasady konkurencyjności nie stosuje się: 
 
1. Do zamówień, których przedmiotem jest nabycie nieruchomości, dzierżawy, najmu; 
 
2. Wydatków rozliczanych uproszczoną metodą, o której mowa w podrozdziale 6.6 i 8.6 Wytycznych 
 



Zasady udzielania pozostałych zamówień w Projekcie 

Szczegółowe zasady udzielania zamówień 

Beneficjent udzielając zamówienia o wartości szacunkowej do 50.000PLN netto włącznie tj. bez podatku od 
towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur 
wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
zobowiązany jest do potwierdzenia, że wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny                              
i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
  
W tym celu oraz w szczególności – w celu pozyskania, porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty 
rynkowej – Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownego rozpoznania 
rynku dostaw, usług lub robót budowlanych, przykładowo poprzez: bezpośrednie skierowanie zapytania 
ofertowego dotyczącego realizowanego zamówienia do potencjalnych oferentów; przeprowadzenie 
badania rynku poprzez analizę stron www lub drogą telefoniczną. 
  
Wybór formy dokonania rozeznania rynku należy do Zamawiającego. W każdym przypadku Zamawiający 
zobowiązany jest jednak do udokumentowania przeprowadzonej procedury, poprzez zgromadzenie                           
i archiwizację dokumentacji (np. zapytania ofertowe, pisemne oferty, zrzuty ekranowe) lub sporządzenie 
stosownej notatki. 
Efektem przeprowadzonej procedury rozeznania rynku powinno być porównanie minimum trzech ofert, 
chyba że w jej wyniku Wnioskodawca/Beneficjent nie pozyska wymaganej liczby ofert. 
 



Zasady udzielania pozostałych zamówień w Projekcie 

Szczegółowe zasady udzielania zamówień 

W przypadku wydatków o wartości powyżej 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez 
podatku od towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje 
się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, istnieje 
dodatkowo obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej 
Wnioskodawcy/Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania 
zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. 



Szacowanie wartości zamówienia – zasady określone na podstawie odpowiednich 
przepisów ustawy Pzp i Wytytcznych 

Szczegółowe zasady udzielania zamówień 

Przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonać 
musi szacowania wartości zamówienia celem wyboru odpowiedniej procedury. 
 
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez 
podatku VAT ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. 
 
Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania odpowiednich przepisów dzielić zamówienia na 
części lub zaniżać jego wartości prowadzącej do stosowania niewłaściwej procedury.  
 
W celu właściwego oszacowania wartości zamówienia, należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego 
spełnienia następujących przesłanek: 
 
- usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie; 
- możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie; 
- możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę. 
   
              



Konflikt interesów 

Szczegółowe zasady udzielania zamówień 

Co do zasady niekwalifikowalne będą wydatki poniesione w wyniku udzielonego zamówienia z w 

którym doszło do konfliktu interesu. 

 

Konflikt interesu należy rozumieć w szczególności jako taką zależność, która oznacza brak 

bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, 

dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu. 

 

Konfliktem interesu będzie również realizacja zamówienia przez wykonawcę/podwykonawcę 

powiązanego kapitałowo lub osobowo z beneficjentem. 





Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 

ul.  Strzegomska 2-4 

53-611 Wrocław 

 

 

tel. 71 776 58 12 

      71 776 58 13 
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www.dip.dolnyslask.pl 


