Załącznik nr 11

Wskazówki do udzielania zamówień publicznych
Wydatki i usługi od 30.000,00 PLN (włącznie) brutto jednak nie przekraczające
14.000,00 EUR (bez VAT)

W przypadku wszystkich projektów współfinansowanych z funduszy UE, gdy część działań nie jest
bezpośrednio wykonywana przez partnerów, ale będzie realizowana na podstawie jednej lub kilku
umów z wykonawcami/dostawcami z zewnątrz, Beneficjenci Mikroprojektów muszą wybierając
wykonawcę/dostawcę
przestrzegać
obowiązujących
przepisów
prawa,
rozporządzeń
i procedur metodologicznych określonych dla Funduszu Mikroprojektów w POWT RCz-RP 2007-2013.
Powyższe Wskazówki zostały opracowane na podstawie wprowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego RCz i RP Metodologii kontroli, która została opracowana na podstawie artykułu 16
Rozporządzenia Ogólnego 1080/2006 oraz art. 13 Rozporządzenia Wykonawczego 1828/2006.
Weryfikacja udzielania zamówień polegać będzie na zapewnieniu/sprawdzeniu, że wybór
wykonawcy/dostawcy odbędzie się/odbył się zgodnie z warunkami Programu, w sposób
transparentny, bez stosowania dyskryminacji co do zasady równego traktowania i przy zastosowaniu
obowiązujących przepisów prawa.
Zarządzający FM/Euroregion nie ma obowiązku dokonywania oceny rozwiązań technicznych zapytań
ofertowych/SIWZ itp.
Zarządzający FM/Euroregion ma prawo uczestniczenia we wszystkich spotkaniach dotyczących
wyłaniania wykonawcy/dostawcy w roli obserwatora.
podstawa prawna:
1. Art. 8 ust. 5, Art. 16 Umowy o dofinansowanie Mikroprojektu realizowanego w ramach
Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w Programie Operacyjnym Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013
2. Artykuł 16 Rozporządzenia Ogólnego 1080/2006 oraz art. 13 Rozporządzenia Wykonawczego
1828/2006.
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U.
z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z poźn. zm)

I.
Zgodnie ze WSPÓLNĄ METODOLOGIĄ PROCESU KONTROLI (zwaną dalej Metodologią) dla
programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007-2013 obowiązującą również dla Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach
Programu wprowadzono obowiązkowe dokumentowanie udzielania zamówień dla kwot od 30.000,00
PLN (włącznie) brutto jednak nie przekraczające 14.000,00 EUR (bez VAT).
II.
Beneficjenci mikroprojektu nie mają obowiązku realizowania wszelkich działań projektu we własnym
zakresie. Mogą oni korzystać z dostawców/wykonawców zewnętrznych. W przypadku, gdy część
działań nie będzie realizowana przez Beneficjenta Mikroprojektu, ale na podstawie jednej lub kilku
umów o dostawie towarów, usług lub prac budowlanych, Beneficjent przy zawieraniu takich umów
musi postępować zgodnie z krajowymi przepisami prawa.
Po stronie polskiej Beneficjenta Mikroprojektu obowiązuje ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z poźn. zm.) – Art. 13 umowy
o dofinansowanie mikroprojektu.

Wersja nr 3

III.
1.

W przypadku wydatków równych lub wyższych niż 30.000,00 PLN brutto (jednak nie
przekraczające 14.000,00 EUR bez VAT) zgodnie z Metodologią nałożono na Beneficjentów
Mikroprojektów obowiązek udokumentowania co najmniej dwoma ofertami potwierdzającymi
przeprowadzenie rozeznania rynku przez Mikrobeneficjenta.

2.

Niemniej jednak udokumentowanie rozeznania rynku dwiema ofertami nie przesądza
o dokonaniu wydatku w sposób gospodarny.

3.

Jednocześnie
Beneficjent
Mikroprojektu
ma
obowiązek
ponoszenia
wydatków
o wartości poniżej 30 000,00 PLN brutto także w sposób gospodarny co będzie weryfikowane
przez Zarządzającego FM/Euroregion.
III.

Przepisy szczegółowe dotyczące zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 30.000,00
PLN brutto jednak nie przekracza 14.000,00 EUR netto.
1.

Jeżeli w jednostce realizującej Mikroprojekt obowiązują spisane zasady dokonywania wyboru
wykonawcy/dostawcy dla kwot poniżej 14.000,00 EUR (np. wewnętrzny Regulamin,
Zarządzenie) Beneficjent Mikroprojektu postępuje zgodnie z nimi, jednak zasady te nie mogą
być sprzeczne z powyższymi Wskazówkami.

2.

Zamówienia powinny być udzielane w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie
i jakościowo ofertę.

3.

Udokumentowanie rozeznania rynku dwiema ofertami wymaga formy pisemnej (pismo, fax,
dopuszczalne są także wydruki korespondencji elektronicznej).

4.

Zamówienia udziela się wykonawcy/dostawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich
ofert w oparciu o ustalone kryteria. Beneficjent powinien udokumentować, że dokonał
porównania, co najmniej 2 ofert na rynku oraz dysponować dokumentem potwierdzającym to
porównanie i uzasadniającym wybór.

5.

W przypadku, gdy udzielone zamówienie nie będzie prawidłowe w odniesieniu do Metodologii
oraz do niniejszych Wskazówek, Zarządzający FM/Euroregion ma prawo uznać poniesiony w ten
sposób wydatek za niekwalifikowalny.

IV.
Przepisy dotyczące zamówień, których wartość jest niższa niż 30.000,00 PLN brutto.
1. Zamówienia powinny być udzielane w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie
i jakościowo ofertę.
2. W każdym przypadku Beneficjent Mikroprojektu powinien być w stanie udowodnić, że jego
wybór był racjonalny i uzasadniony, zaś cena odpowiada jakości świadczonej usługi.

V.
Beneficjent Mikroprojektu będzie szczegółowo opisywał dokonany wybór w pkt. VII „Raportu
Końcowego z realizacji mikroprojektu” i przedkładał dokumentację, na podstawie której dokonał
wyboru wykonawcy/dostawcy.
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