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Lp. Pytanie
Odpowiedź
wnioskodawcy/beneficjenta
Działanie: 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
1.

Jak
prawidłowo
dokonać
rozeznania rynku na podstawie,
którego szacowane są koszty
w Zestawieniu rzeczowo –
finansowym?

2.

Czy rozeznanie runku musi być
obligatoryjnie przeprowadzone
u
co
najmniej
trzech
potencjalnych
dostawców
towarów lub usługodawców?

3.

Jakie informacje należy zawrzeć
w kolumnie nr 8 załącznika nr
8a lub 9a Opis zadań
wymienionych w zestawianiu
rzeczowo-finansowym operacji
w celu
jej
poprawnego
wypełnienia?

4.

Czy w Zestawieniu rzeczowo –
finansowym
wnioskodawca
może
uwzględnić
koszty
wykorzystania
własnego
sprzętu lub sal dydaktycznych?

Poprzez rozeznanie rynku należy rozumieć porównanie cen u co
najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub
usługodawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych
dostawców. Rozeznanie rynku wymaga formy pisemnej
a wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia do wniosku o
przyznanie pomocy kopii dokumentów oznaczonych wg pozycji z
Zestawienia rzeczowo – finansowego, których dotyczą. Mogą to być
kopie ofert cenowych uzyskanych drogą pocztową, mailową lub
wydruki ze stron internetowych. Rozeznania rynku należy dokonać dla
wszystkich kosztów wyszczególnionych w ramach głównych kategorii
Zestawienia rzeczowo – finansowego. Wyjątek stanowią jedynie
umowy o prace, które wyłączone są z zasad rozeznania rynku.
Co do zasady rozeznanie rynku musi być przeprowadzone u co
najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub
usługodawców. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na rynku nie istnieje
trzech potencjalnych dostawców. Wnioskodawca jest wówczas
zobowiązany do przedstawienia wyjaśnienia takiej sytuacji w
kolumnie nr 8 załącznika nr 8a lub 9a Opis zadań wymienionych w
zestawianiu rzeczowo-finansowym operacji.
W kolumnie nr 8 przedmiotowego załącznika obligatoryjnie powinny
znaleźć się następujące informacje:
1. w przypadkach, jeżeli konieczne należy wpisać uzasadnienie
zakresu (np. wypożyczenie kserokopiarki, gdyż wnioskodawca nie
dysponuje takim sprzętem, a z przeprowadzonej kalkulacji (…)
wynika, iż koszty powielania materiałów, kilkakrotnie przekraczają
koszty wynajmu sprzętu), racjonalności i wysokości planowanych
do poniesienia kosztów;
2. należy podać sposób kalkulacji kosztu;
3. należy podać metody rozeznania rynku, nazwy wykonawców
(sprzedających), u których dokonano rozeznania rynku
z podaniem proponowanych cen oraz uzasadnienie dokonanego
wyboru cenowego. Z zasad rozeznania rynku wyłączone są umowy
o pracę;
4. planowany tryb dokonania zakupu (po podpisaniu umowy) –
należy określić czy zakup będzie dokonywany zgodnie z ustawą
Pzp, czy zgodnie z zasadami ofertowania.
W przypadku wyłączeń przedmiotowych (dotyczy umów z zakresu
prawa pracy, umów cywilnoprawnych, np. umowa zlecenia, umowa o
dzieło, zawieranych z wykładowcami, rozliczanych w ramach
wynagrodzenia kadry dydaktycznej, najmu pomieszczeń lub bazy
dydaktyczno-lokalowej) należy wskazać odpowiednio.
W przypadku gdy wnioskodawca planuje wykorzystywanie w ramach
realizacji operacji własnego sprzętu lub własnych sal dydaktycznych
ma możliwość jedynie częściowej refundacji kosztów z tym
związanych. Są to tzw. koszty eksploatacyjne/administracyjne (np.
koszt zatrudnienia pracownika zajmującego się obsługą sali
dydaktycznej czy koszt zużytej energii elektrycznej) wykazywane
w ramach kosztów ogólnych. W przypadku uwzględnienia w
Zestawieniu rzeczowo-finansowym ww. kosztów wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia ich dokładnej kalkulacji w kolumnie
nr 8 załącznika nr 8a lub 9a Opis zadań wymienionych w zestawianiu
rzeczowo-finansowym operacji.
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5.

Proszę o interpretację definicji
„podwykonawstwa”, o którym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 umowy
o przyznanie pomocy.

6.

Kto może być uczestnikiem
szkolenia realizowanego w
ramach działania 111?

7.

Czy
koszty
związane
z
przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
i
postępowania w trybie zapytań
ofertowych
są
kosztami
kwalifikowalnymi?
Czy w trakcie realizacji operacji
możliwa jest zmiana kadry
dydaktycznej
zatwierdzonej
przez Fundację na etapie
akceptacji
wniosku
o przyznanie pomocy?

8.

Wyrażone, w § 5 ust. 1 pkt 9 umowy o przyznanie pomocy
postanowienie dotyczące niepowierzania całości lub części operacji
podwykonawcy wynika z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i
leśnictwie” objętego PROW na lata 2007-2013.
Za podwykonawstwo należy uznać powierzenie przez beneficjenta
osobie trzeciej realizacji wszystkich bądź części szkoleń (całości
procesu szkoleniowego mającego na celu przekazanie wiedzy lub
podniesienie kwalifikacji wraz z usługami towarzyszącymi) dla
wszystkich bądź części osób planowanych do przeszkolenia w ramach
operacji, bądź jej etapu.
Operacja polega np. na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu
szkoleń dla określonych uczestników na określony temat, to zakaz
powierzenia jej realizacji (lub jej części) podwykonawcom dotyczyłby
działań stricte szkoleniowych (mających na celu przekazanie wiedzy
lub podniesienie kwalifikacji), a nie czynności towarzyszących (takich
jak np. zapewnienie wyżywienia).
Uczestnikami szkoleń mogą być:
 rolnik i domownik – według definicji przyjętej w ustawie o
ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r.
(Dz. U. Nr 50, poz. 291, z poźn. zm.),
 osoba zatrudniona w rolnictwie – pod pojęciem, której
rozumie się osobę zatrudnioną u osób fizycznych i prawnych
prowadzących działalność rolniczą, lub w państwowych
przedsiębiorstwach gospodarki leśnej.
Uczestnikami szkoleń mogą być również:
 małżonek rolnika (zgodnie z definicją określoną w ustawie o
ubezpieczeniu społecznym rolników) lub
 podmiot prowadzący dział specjalny produkcji rolnej, o
którym mowa w załączniku do ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników lub
 rolnik w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) Nr
73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r., czyli producent rolny
(osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada numer
identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub
 podatnik podatku rolnego lub
 podatnik podatku leśnego.
Zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 13 umowy o przyznanie pomocy
dla ww. działania „Koszty związane z przeprowadzeniem
postępowania są niekwalifikowalne”.

Akceptacja przez Fundację zmian w składzie zespołu wykładowców
następuje w oparciu o wniosek beneficjenta przedłożony w terminie i
formie wskazanej w § 7 ust. 1 umowy o przyznanie pomocy, tj.
najpóźniej na 14 dni przed dniem przeprowadzenia szkolenia oraz na
załączniku „Oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu kadry
dydaktycznej”, stanowiącym załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie
pomocy.
Pozwoli
to
na
przeprowadzenie
oceny
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9.

Gdzie znajdują się informacje
odnoszące się do zbierania
danych
od
uczestników
szkoleń?

10.

Czy w przypadku zatrudnienia
pracownika
w oparciu
o
umowę o pracę konieczne jest
dołączenie do wniosku o
płatność oprócz umów także
zakresu obowiązków i opisu
stanowiska pracy?

11.

Kiedy powstaje obowiązek
dołączenia do wniosku o
płatność
oświadczenia,
iż zatrudnieni
pracownicy
wykonują zadania związane
z realizacją
operacji
poza
godzinami pracy lub w czasie
wolnym od pracy?
Czy pracownik beneficjenta
może być zatrudniony do
realizowania zadań związanych
z projektem na podstawie

12.

dodawanych/zastępowanych wykładowców zgodnie z kryteriami
oceny Wniosku o przyznanie pomocy.
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), udzieli zgody na
dodanie wykładowców prowadzących szkolenia, którzy jednocześnie
będą posiadali:
 wykształcenie nie niższe niż wykładowcy przedstawieni we
wniosku o przyznanie pomocy;
 doświadczenie w pełnieniu roli szkolącego w szkoleniu z
zakresu podobnego do tematu szkolenia, nie mniejsze niż
wykładowcy przedstawieni we wniosku o przyznanie pomocy
oraz
 punktacja przyznana za wykształcenie i doświadczenie kadry
dydaktycznej nie uległa obniżeniu w stosunku do punktacji
uzyskanej we Wniosku o przyznanie pomocy.
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, udzieli zgody na
zamianę wykładowców prowadzących szkolenia, którzy jednocześnie
będą posiadali:
 wykształcenie nie niższe niż osoba zastępowana;
 doświadczenie w pełnieniu roli szkolącego w szkoleniu z
zakresu podobnego do tematu szkolenia, nie mniejsze niż
osoba zastępowana
oraz
 punktacja przyznana za wykształcenie i doświadczenie kadry
dydaktycznej nie uległa obniżeniu w stosunku do punktacji
uzyskanej we Wniosku o przyznanie pomocy.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 17 umowy o przyznanie pomocy, na
beneficjencie ciąży obowiązek zachowania warunków realizacji
operacji określonych we Wniosku o przyznanie pomocy, do dnia
złożenia wniosku o płatność ostateczną, w szczególności warunków
dotyczących kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej.
Zakres danych wymaganych do zbierania od uczestników szkoleń
określa wyłącznie załącznik nr 5 do Wniosku o płatność „Lista
obecności uczestników szkolenia”.
Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca spełnianie kryteriów przez
uczestnika szkolenia, nie jest wymagana i pozostaje w decyzji
wnioskodawcy.
W przypadku zatrudnienia personelu beneficjenta na podstawie
stosunku pracy beneficjent zobowiązany jest dołączyć do wniosku o
płatność tylko jeden z następujących dokumentów: umowę o pracę
lub zakres czynności służbowych pracownika lub opis stanowiska
pracy, z którego będą wynikać wszystkie zadania, które dana osoba
będzie wykonywała w ramach operacji. Dodatkowo do wniosku
o płatność należy dołączyć dokument będący podstawą wyliczenia
kwot przyjętych do rozliczenia.
Obowiązek dołączenia do wniosku o płatność przedmiotowego
oświadczenia istnieje wyłącznie w przypadku, gdy kosztem operacji
jest wynagrodzenie
pracownika etatowego beneficjenta na
podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. umowy o dzieło/umowy
zlecenia (pracownik beneficjenta zostaje dodatkowo zatrudniony
do realizacji operacji na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Zaangażowanie pracownika beneficjenta do operacji na podstawie
umowy cywilnoprawnej jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach, w szczególności gdy charakter zadań powierzonych
temu pracownikami na mocy umowy cywilnoprawnej wyklucza
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stosunku cywilnoprawnego?

13.

Czy
koszty
dojazdu
uczestników szkolenia można
rozliczać
na
podstawie
faktycznie
przejechanych
kilometrów czy też wyłącznie
na podstawie określonych
przedziałów/
stawek
(kilometrowych/
finansowych)?

14.

Czy w przypadku rozliczania
dojazdu uczestników szkoleń
na podstawie określonych
przedziałów/
stawek
(kilometrowych/ finansowych)
możliwe jest załączenie do

możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy. Dodatkowo łącznie
spełnione muszą być następujące warunki:
 praca wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej
jest rodzajowo różna od pracy wykonywanej na podstawie
stosunku pracy, chyba że przepisy pragmatyk służbowych
stanowią odrębnie;
 zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej jest
precyzyjnie określony;
 zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na
efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy
cywilnoprawnej;
 osoba ta prowadzi ewidencję godzin pracy zaangażowanych
w realizacje zadań w ramach umowy cywilnoprawnej.
Pracownik beneficjenta może być zaangażowany w projekt na
podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej. Wówczas
wydatki są kwalifikowalne jeśli spełnione zostaną następujące
warunki:
 obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich umów
cywilnoprawnych nie wyklucza możliwości prawidłowej
i efektywnej realizacji zadań w ramach realizacji;
 osoba ta prowadzi ewidencję godzin poświęconych na
wszystkie zadania w ramach operacji, która może podlegać
kontroli;
 rozliczenie umowy cywilnoprawnej następuje na podstawie
protokołu odbioru wskazującego szczegółowy zakres
wykonywania czynności oraz liczbę godzin dotyczących
realizacji umowy.
Należy pamiętać, iż w przypadku rozliczania kosztów związanych z
zatrudnieniem personelu beneficjenta w oparciu o umowę
cywilnoprawną, do wniosku o płatność należy załączyć również zakres
obowiązków/opis stanowiska pracy trwającej umowy o pracę z tym
pracownikiem.
Beneficjent powinien rozliczać się z uczestnikami szkolenia na
podstawie
określonych
przedziałów/stawek
(kilometrowych/finansowych). W zależności od tego, z jakim
przedziałem kilometrowym mamy do czynienia przysługuje
odpowiednia kwota do zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom na
każdy dzień szkolenia. W przypadku, gdy odległość dzieląca miejsce
zamieszkania od miejsca szkolenia wynosi więcej aniżeli 50 km,
stawka ustalana jest indywidualnie na podstawie faktycznie
przejechanych kilometrów. Wysokość stawki kilometrowej określa
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia
2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1990).
Beneficjent może rozliczać się z uczestnikami szkolenia na podstawie
faktycznie przejechanych kilometrów jeżeli ten sposób rozliczenia jest
bardziej racjonalny od rozliczenia na podstawie określonych
przedziałów/stawek.
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dopuszcza możliwość
udokumentowania poniesionych kosztów innym dokumentem, jeżeli
wymagają tego okoliczności. Potwierdzeniem otrzymania zwrotu
kosztów dojazdu na szkolenie jest podpis uczestnika szkolenia na
Liście obecności uczestników szkolenia – załącznik nr 5 do wniosku o
płatność. Dokumentem potwierdzającym wydanie gotówki może być
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15.

16.

17.

18.

wniosku
o
płatność
dodatkowej
kartki
z wyliczeniem kwot do zwrotu
za dojazd na szkolenie?
Czy odsetki bankowe uzyskane
przez beneficjenta działania
„Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i
leśnictwie” objętych PROW
2007-2013
od
środków
przekazanych
tytułem
wyprzedzającego finansowania
podlegają zwrotowi?
Czy kosztem kwalifikowalnym
mogą być koszty amortyzacji
rozliczanej w oparciu o tabelę
amortyzacyjną?

Czy kosztem kwalifikowalnym
mogą być koszty transportu
lotniczego
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej?
Czy beneficjent realizujący
kilka
operacji
w ramach
działania
111
„Szkolenia
zawodowe
dla
osób
zatrudnionych w rolnictwie i
leśnictwie” objętego PROW
2007-2013 musi występować
z prośbą
o
Indywidualną
interpretację
podatkową
uzyskaną w trybie art. 14b

dokument KW (kasa wypłaci).

Odsetki bankowe naliczane od środków wyprzedzającego
finansowania, o których mowa w ustawie z dania 22.09.2006 r.
o uruchamianiu
środków
pochodzących
z
budżetu
UE
przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U.
z 2006 r. Nr 187 poz. 1381) w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, zgromadzone na rachunku bankowym
beneficjenta stanowią jego dochód, nie będą podlegały zwrotowi, nie
będą wykazywane we wnioskach o płatność, jak również nie będą
pomniejszały kwot kolejnych płatności.
Odpisy amortyzacyjne mogą stanowić wydatek kwalifikowalny, jeżeli
spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
 odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku trwałego, który jest
niezbędny do prawidłowej realizacji operacji i jest wykorzystany
bezpośrednio do jej realizacji,
 zakup majątku trwałego nie był wcześniej finansowany ze
środków dotacji wspólnotowej lub krajowej wykorzystanej na
współfinansowanie operacji,
 wartość kwalifikowalnych odpisów amortyzacyjnych odnosi się
wyłącznie do okresu realizacji danej operacji,
 wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z
ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
 w przypadku, gdy majątek trwały byłby wykorzystywany także w
innych celach niż realizowana operacja, kwalifikowalna jest tylko
ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji
wykorzystania środków trwałych w ramach realizacji operacji,
 beneficjent przechowuje sposób wyliczenia amortyzacji
rozliczanej w ramach projektu wraz z dokumentacją księgową.
Wyliczenia to powinno uwzględniać czas lub zakres
wykorzystania sprzętu i wysokość odpisów amortyzacyjnych
w danym miesiącu,
 dokumentami
potwierdzającymi
wysokość
odpisów
amortyzacyjnych są tabele amortyzacyjne środków trwałych lub
inne dokumenty wskazujące ich wysokość,
 koszt amortyzacji jest kwalifikowalny, o ile przepisy odrębne
klasyfikacji budżetowej dopuszczają jej zaksięgowanie w danej
jednostce jako wydatek,
 beneficjent zobowiązany będzie na wezwanie FAPA do złożenia
odpowiednich dokumentów.
Koszty transportu lotniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
są kosztem kwalifikowalnym o ile koszty dot. podróży transportem
lotniczym są niższe lub równe kosztom podróży z wykorzystaniem
alternatywnych środków transportu (samochód, PKP, PKS).
Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o płatność beneficjent ma
obowiązek załączenia do pierwszego wniosku o płatność oryginału
Indywidualnej interpretacji podatkowej uzyskanej w trybie art. 14b
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012,
poz. 749).
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19.

20.

21.

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Ordynacja podatkowa (t.j.
Dz. U. 2012, poz. 749) do
każdej operacji w ramach ww.
działania?
Czy kosztem kwalifikowalnym
mogą być poniesione i
udokumentowane inne koszy
związane z podróżą służbową
pracownika własnym środkiem
transportu, w szczególności:
opłaty parkingowe, opłaty za
przejazdy
autostradami
płatnymi itp.?
Czy
oficjalny
cennik
beneficjenta
może
być
załącznikiem do noty księgowej
dokumentującej
rozliczenie
własnej bazy dydaktycznolokalowej,
gastronomicznej,
hotelowej, drukarskiej?
Czy
zamawiający
może
przeprowadzić postępowanie
w trybie zamówienia z wolnej
ręki, jeśli w dwóch poprzednio
prowadzonych
postępowaniach w trybie
przetargu
nieograniczonego
dotyczących tego przedmiotu
zamówienia, wszystkie złożone
oferty były za drogie dla
zamawiającego i unieważnił on
oba przetargi?

22.

Czy
planując
przetarg
nieograniczony
na
zakup
materiałów biurowych można
zaplanować
zamówienie
uzupełniające na podstawie
art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp?

23.

Czy
zamawiający
może
zatrudnić na umowę zlecenie
swojego
pracownika,
do
przeprowadzenia
naboru
uczestników
szkoleń,
bez
przeprowadzania
postępowania
w
trybie
przewidzianym w ustawie Pzp?
Czy zasad ofertowania można
nie stosować do umów
cywilnoprawnych (np. umowa
zlecenie, umowa o dzieło)
zawieranych z wykładowcami

24.

Za koszt kwalifikowalny można uznać poniesione i udokumentowane
inne koszty związane z podróżą służbową pracownika własnym
środkiem transportu, m.in.: opłaty parkingowe, opłaty za przejazdy
autostradami, jeżeli pracodawca zaakceptuje przedłożone inne
wydatki a Fundacja nie zakwestionuje zasadności i celowości
zleconych podróży służbowych i sposobu rozliczania należności.

Tak, jednakże marża w cenniku beneficjenta nie może stanowić
kosztu kwalifikowanego.

W takim przypadku zamawiający nie ma prawa udzielić zamówienia z
wolnej ręki.
Na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiającemu
przysługuje prawo do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, jeśli w
prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z
których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały
złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze względu na ich
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Złożenie w postępowaniu ofert za drogich dla zamawiającego nie
uprawnia do skorzystania z tego przepisu i udzielenia zamówienia w
trybie z wolnej ręki.
Nie. Z tego przepisu można skorzystać, jeśli przedmiotem zamówienia
są dostawy niestandardowe i gdzie zmiana dostawy powodowałaby
konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co
powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie
duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze. Materiały
biurowe są towarami powszechnymi, a zakup kolejnej partii towaru u
innego dostawcy nie spowoduje trudności w funkcjonowaniu
zamawiającego.
Nie. Zatrudnienie pracownika na inną umowę, niż umowa z zakresu
prawa pracy, wymaga stosowania przepisów ustawy Pzp. Bez
znaczenia pozostaje fakt, czy ten pracownik jest już zatrudniony na
umowę o pracę u zamawiającego, czy nie jest jego pracownikiem. W
obu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie postępowania
w trybie przewidzianych w ustawie Pzp (z uwzględnieniem innych
przepisów ustawy Pzp, np. art. 4 ust 8).
Na podstawie § 9 ust. 6 umowy o przyznanie pomocy, można nie
przeprowadzać ofertowania na wyłonienie wykładowców
rozliczanych w ramach wynagrodzenia kadry dydaktycznej.
Podmioty ustawowo zobowiązane do stosowania przepisów ustawy
Pzp, dla zamówień na wyłonienie wykładowców, których szacowana
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25.

26.

rozliczanymi
w ramach
wynagrodzenia
kadry
dydaktycznej?
Czy w przypadku operacji
wieloetapowej, jeśli każdy z
etapów zawiera daną kategorię
kosztów,
konieczne
jest
przeprowadzenie
jednego
postępowania
dla
całej
operacji,
czy
można
przeprowadzić
kilka
postępowań na ten sam
przedmiot zamówienia?
Jakie mogą być kryteria oceny
ofert w zapytaniu ofertowym?

27.

W jaki sposób mają być
poświadczone
kopie
dokumentacji
z
przeprowadzonych
postępowań?

28.

Czy wraz z dokumentacją z
udzielanych zamówień należy
składać kopie korespondencji
z wykonawcami, którzy złożyli
oferty w postępowaniu?
Czy konieczne jest składanie
kopii dokumentu powołania
komisji przetargowej?

29.

30.

31.

Czy
postępowaniu
prowadzonym
w
trybie
zapytania ofertowego oferty
mogą być składane przez
wykonawców za pomocą faksu
lub poczty elektronicznej?
Kiedy należy złożyć w Fundacji
dokumentację

wartość przekracza 30.000 euro netto, stosują tryby przewidziane w
ustawie Pzp.
Zamawiający może przeprowadzić kilka postępowań na dany
przedmiot zamówienia. Musi przy tym zachować zasady szacowania
wartości zamówienia. Wartość zamówienia powinna być szacowana
dla całej operacji łącznie, a nie dla poszczególnych etapów osobno.

Kryteriami oceny ofert może być cena albo cena i inne kryteria
odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość,
funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych
dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko,
koszty eksploatacji, serwis, wpływ sposobu wykonania zamówienia
na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia oraz termin
wykonania zamówienia.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty nie mogą stanowić
elementów nieuczciwej konkurencji, tj. nie mogą dyskryminować
potencjalnych ofert, nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w
szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub
finansowej.
Kryteria oceny ofert nie mogą być:
 „dotychczasowa współpraca”,
 „renoma w branży”,
 „dotychczasowe doświadczenia Wnioskodawcy”,
 „zaufanie, co do terminowości wykonania zadania i rzetelności
dostawcy”, itp.
Na każdej stronie dokumentacji należy umieścić klauzulę "za
zgodność z oryginałem" wraz z parafą i pieczątką imienną osoby
potwierdzającej lub z czytelnym podpisem osoby potwierdzającej. Do
dokumentacji należy dołączyć upoważnienie do poświadczania za
zgodność z oryginałem.
Tak.
Złożenie
kopii
korespondencji
powstałej
podczas
przeprowadzania zamówienia jest niezbędne do oceny postępowania
prowadzonej przez Fundację. Stanowi ona dopełnienie obrazu całego
postępowania.
Jeśli komisja przetargowa została powołana w postępowaniu, to
dokument powołania komisji musi stanowić załącznik do protokołu
wprowadzonego rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 26 października
2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Kopię dokumentu należy złożyć w Fundacji wraz z
pozostałymi dokumentami z postępowania.
Nie. Oferty muszą być podpisane, a więc oferenci mogą je składać
osobiście, wysłać pocztą lub kurierem.

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
dokumentację należy złożyć:
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z przeprowadzonego
postępowania?

32.

Jakie dokumenty należy złożyć
z przeprowadzonego
postępowania
w
trybie
ofertowym?

33.

Jak
powinien
postąpić
zamawiający, jeśli w kilku
postępowaniach prowadzonych
w trybie zapytań ofertowych na
ten
sam
przedmiot
zamówienia, nie udało mu się
wyłonić wykonawcy?

34.

Jak
powinien
postąpić
zamawiający w sytuacji, gdy
konieczne będzie rozwiązanie
umowy
z wykonawcą
wybranym w postępowaniu
ofertowym?



niezwłocznie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, w
przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zakończonego przed dniem jej zawarcia;
 niezwłocznie po dniu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w przypadku postępowania
zakończonego po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy.
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonego w
trybie zapytania ofertowego dokumentację należy złożyć niezwłocznie
po zakończeniu etapu, ale przed złożeniem wniosku o płatność.
Po zakończonym etapie realizacji operacji, ale przed złożeniem
wniosku o płatność, beneficjent składa w Fundacji kopie postępowań
prowadzonych w trybie zapytań ofertowych, których koszty dotyczą
tego etapu. Dokumentacja ze wszystkich zapytań ofertowych powinna
stanowić komplet i należy ją złożyć jednorazowo w Fundacji.
Z każdego postępowania należy złożyć kopie wszystkich dokumentów,
które powstały podczas przeprowadzania tego postępowania.
Dokumentami tymi są w szczególności:
 zapytania ofertowe wysłane do oferentów wraz z
potwierdzeniem ich wysłania;
 oferty wraz z potwierdzeniem ich wpływu;
 protokół z postępowania ofertowego;
 umowa w sprawie zamówienia;
 korespondencja z uczestnikami postępowania.
Dodatkowo należy dołączyć wykaz przeprowadzonych postępowań w
trybie zapytań ofertowych w wersji papierowej i elektronicznej.
W sytuacji, gdy mimo prawidłowego przygotowania i
przeprowadzenia dwukrotnie postępowania (zgodnie z § 9 ust. 4 pkt.
1 lub zgodnie z § 9 ust. 4 pkt. 1 i 2 umowy o przyznanie pomocy),
beneficjent nie otrzyma żadnej oferty, złożone oferty będą za drogie
lub nie będą spełniały wymogów zapytania ofertowego, może on, bez
istotnej zmiany pierwotnych warunków zamówienia, nabyć towar lub
usługę na rynku u dowolnego wykonawcy. Powody niewybrania
oferty należy opisać w protokołach z postępowania i przedłożyć w
Fundacji. W takim przypadku zasadę konkurencyjności uważa się za
spełnioną
W przypadku, gdy konieczne będzie rozwiązanie umowy z oferentem
wybranym w trybie zapytania ofertowego, beneficjent przeprowadza
nowe postępowanie ofertowe na niezrealizowaną część pierwotnego
zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach beneficjent dla zabezpieczenia
płynności realizacji operacji może nabyć niezbędne towary lub usługi
na rynku u dowolnego wykonawcy (w takim przypadku wraz z
dokumentacją z przeprowadzonych postępowań składa w Fundacji
pisemne wyjaśnienie), a na pozostałą część niezrealizowanej umowy
ws. zamówienia przeprowadza nowe postępowanie w trybie
zapytania ofertowego.
Dokonywanie zakupów poza procedurą zapytań ofertowych wymaga
uzasadnienia i ma na celu zabezpieczenie płynności realizacji operacji
do czasu przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami
ofertowania określonymi w umowie o przyznanie pomocy.
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