Zamówienia w projekcie

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień

Beneficjent będący podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy PZP
do jej stosowania zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich wydatków
przedstawionych w ramach Projektu zgodnie z przepisami prawa unijnego,
w tym zasadami określonymi w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami prawa krajowego
w szczególności ustawą PZP, ustawą o finansach publicznych, a także
Komunikatem wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego
obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub
są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień
publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z dnia 1 sierpnia 2006 r.) oraz Wytycznymi,
w tym zasadą konkurencyjności.

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień

Beneficjent, który przy udzielaniu zamówień nie ma obowiązku stosowania
przepisów wskazanych w ustawie PZP, zobowiązuje się do ponoszenia
wszystkich wydatków przedstawionych w ramach Projektu na podstawie
zasad określonych w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ustawy o finansach publicznych,
a także Komunikatu wyjaśniającego Komisji dotyczącego prawa
wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień,
które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie
zamówień publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z dnia 1 sierpnia 2006 r.) oraz
Wytycznych.

Upublicznienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowego powinno zostać upublicznione zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Specyfika zamówień w nowym konkursie dla działania 3.2 Upublicznienie zapytania ofertowego

W przypadku zamówień wszczętych przed ogłoszeniem konkursu,
beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania
ofertowego na swojej stronie internetowej oraz rozesłania go do
trzech potencjalnych oferentów.

Upublicznienie zapytania ofertowego
Beneficjent nie podlega PZP

Kwota zamówienia dot. dostaw i usług
Do 20.000,00 PLN

Wydatek musi być
poniesiony w sposób
przejrzysty, racjonalny i
efektywny, z
zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych
efektów z danych
nakładów,

Do 50.000,00 PLN
(rozeznanie rynku)
W celu potwierdzenia
przeprowadzenia rozeznania
rynku konieczne jest
udokumentowanie dokonanej
analizy cen/cenników
potencjalnych wykonawców
zamówienia – wraz z
analizowanymi cennikami.
Cenniki można pozyskać ze
stron internetowych
wykonawców lub poprzez
upublicznienie opisu
przedmiotu zamówienia wraz z
zapytaniem o cenę na stronie
internetowej beneficjenta lub
skierowanie zapytań o cenę
wraz z opisem przedmiotu
zamówienia do
potencjalnych wykonawców,
itd.

Powyżej 50.000,00 PLN - obowiązek stosowania zasady
konkurencyjności

Przed
podpisaniem
umowy z ŚCP

Po podpisaniu
umowy z ŚCP

Upublicznienie zapytania
co najmniej na stronie ministerialnej
Baza Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.fundus
zeeuropejskie.gov.pl.

Upublicznienie zapytania
co najmniej na stronie ministerialnej
Baza Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.fundusz
eeuropejskie.gov.pl.

Termin na złożenie oferty wynosi
w przypadku dostaw i usług nie mniej
niż 7 dni od daty upublicznienia
zapytania ofertowego.

Termin na złożenie oferty wynosi
w przypadku dostaw i usług nie mniej
niż 7 dni od daty upublicznienia
zapytania ofertowego.

- w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego,
- w przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, termin wynosi co najmniej 30 dni.
- obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 8, ust. 11 PZP, progi te zostały ustalone na poziomie 214 000,00 euro dla
dostaw i usług oraz 5 350 000,00 euro da robót budowalnych. Kurs do przeliczenia na PLN wynosi: 4,2693.

Specyfika zamówień w nowym konkursie dla działania 3.2 Upublicznienie zapytania ofertowego

Wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych
do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe ze względu na
wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie
natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia (w związku z czym nie
jest możliwe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności).
Na etapie rozliczenia wydatków weryfikacji zostanie poddana zasadność
wyłączenia zasady konkurencyjności na podstawie powyższych zapisów.

Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień - Taryfikator

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w przypadku stwierdzenia błędu w
przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu o udzielenie
zamówienia, zobowiązane jest do zastosowania korekty przewidzianej
zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz
wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem
zamówień (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 971).
Dokument dostępny jest na stronie www.scp-slask.pl w zakładce: Strefa
Beneficjenta/Realizacja Projektu/Zamówienia w projekcie.

Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień:

• brak wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów
określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV),
• wskazanie sztywnych parametrów, nazw własnych produktów,
producenta,
• brak opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć
wpływ na sporządzenie oferty,

Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień:

• brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub kryteriach oceny ofert, który wpływa na
możliwość

wzięcia

przez

wykonawcę

udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz niezastosowaniem
lub niewłaściwym zastosowaniem kryterium oceny ofert,
• określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu,
• nieprecyzyjne i niejednoznaczne kryteria oceny ofert, jak i opis ich
stosowania,

Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień:

• określenie kryteriów, które odnoszą się do właściwości wykonawcy,
• podział zamówienia skutkujący zaniżeniem wartości szacunkowej,
m.in. w celu uniknięcia stosowania procedur wskazanych w ustawie
PZP lub zasady konkurencyjności,
• nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert,

Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień:

• brak przewidzenia możliwości wprowadzenia zmian w umowie z
wykonawcą, a potem ich dokonanie,
• wskazanie, że umowa z wykonawcą może zostać zmieniona bez
wskazania, czego ta zmiana może dotyczyć oraz okoliczności, w jakich
dopuszcza się zmiany (np. terminu dostawy).
• brak informacji o wyniku postępowania (informacja o wyniku
postępowania zawiera nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę
oraz cenę zamówienia),

Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień:

• niezachowanie ścieżki audytu (brak archiwizacji procedury związanej
z wyborem najkorzystniejszej oferty),
• rozbieżna treść zapytań upublicznionych w różnych miejscach,
• dokonywanie zmian w zapytaniu ofertowym bez jednoczesnego
uaktualnienia tej treści we wszystkich miejscach upublicznienia,

Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień:

• nieprawidłowe przeprowadzenie procedury związanej z udzieleniem
zamówienia,
• brak

wskazania

przy

zastosowanych

w

opisie

przedmiotu

zamówienia nazwach własnych produktów sformułowania „lub
równoważne” oraz wskazania zakresu równoważności,
• brak wskazania, że zapytanie ofertowe dot. nowych produktów,
• brak wydłużenia terminu na złożenie oferty w przypadku dokonania
przez Beneficjenta zmian w upublicznionym już zapytaniu
ofertowym,

Najczęściej popełniane błędy w realizacji projektu:

• brak realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,
• podwójne

dofinansowanie/kumulacja

pomocy

(informacje

o

najczęstszych przypadkach „podwójnego finansowania wydatków” i
„kumulacji pomocy” oraz konsekwencje, które mogą w związku z
nimi wystąpić w sytuacji starania się o uzyskanie dofinansowania ze
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) dostępne są na stronie
internetowej

http://scp-

slask.pl/czytaj/podwojne_finansowanie_wydatkow__kumulacja_p
omocy.),

Najczęściej popełniane błędy w realizacji projektu:

• przewłaszczenie – jako jedna z form zabezpieczenia kredytu/pożyczki,
• złamanie efektu zachęty, w przypadku omawianego konkursu rozpoczęcie realizacji projektu przed 01.02.2020 r.
• brak zapoznania się z dokumentacją np. dotyczącą kwalifikowalności
wydatków, instrukcją wypełniania wniosków o płatność itd.

Konflikt interesów

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.

W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi
powiązanemu w sposób inny niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu
środków wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące
powiązanie.

ZAPRASZAMY DO:
- kontaktu z przydzielonymi opiekunami projektu;
- śledzenia aktualności na stronie internetowej:

www.scp-slask.pl
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