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WSTĘP  

 

Poradnik dla Beneficjentów dotyczący stosowania Zasad konkurencyjności wyboru 

wykonawców/dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach PROW na 

lata 2014-2020 (zwany dalej Poradnikiem), jest skierowany do Beneficjentów którzy nie są 

zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub są zwolnieni 

z ich stosowania na mocy przepisów tej ustawy, realizujących operacje w ramach operacji 

typu: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. 

Zgodnie z decyzją Komisji UE C(2013)9527 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych 

dotyczących korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków 

finansowanych przez Unię w ramach zarządzenia dzielonego, Beneficjent ma obowiązek 

zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, który wynika z rozporządzenia 

wykonawczego dla ww. typu operacji i ma zastosowanie do każdego zadania ujętego w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego wartość przekracza 20 tys. zł netto (bez 

podatku VAT). Beneficjenci są zobowiązani do ponoszenia wszystkich kosztów 

kwalifikowalnych z zachowaniem zasad określonych w Zasadach konkurencyjności wydatków 

w ramach PROW 2014-2020, stanowiących załącznik do umowy o przyznaniu pomocy 

(zwanych dalej Zasadami konkurencyjności). Zasady konkurencyjności służą udzielaniu 

zamówień obejmujących koszty inwestycyjne operacji, tj. dostawy, usługi, a także roboty 

budowlane. W odniesieniu do kosztów ogólnych związanych z realizacją operacji, nie ma 

obowiązku stosowania opisanych w Poradniku Zasad konkurencyjności.  

Umowa przyznania pomocy w § 5 zobowiązuje Beneficjenta do przeprowadzenia 

postępowania ofertowego i ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji, nie 

wcześniej niż od dnia zawarcia umowy. W związku z tym, wszelkie czynności związane z 

postępowaniem wszczęte przed dniem zawarcia umowy, począwszy od upublicznienia 

zapytania ofertowego, spowodują uznanie kosztów dotyczących całego zadania objętego tym 

postępowaniem za niekwalifikowane.  

Poradnik stanowi kompendium wiedzy dla etapu przygotowania wniosku o przyznanie 

pomocy, realizacji operacji, jak i planowania jej rozliczenia w zakresie ww. zasad.  

Używany w niniejszym Poradniku termin „zamówienie” jest tożsamy z terminem „zadanie” 

o którym mowa w przepisach rozporządzenia wykonawczego.  
 

Obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie to: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 

pomocy technicznej  
 

Wydatki poniesione z naruszeniem Zasad konkurencyjności mogą zostać uznane za 

niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia. Należy więc 

zwrócić szczególną uwagę, na ich stosowanie. Poradnik został skonstruowany w taki sposób, 

aby krok po kroku wspomóc przeprowadzenie całej procedury wynikającej z obowiązku 

stosowania Zasad konkurencyjności.  

Sankcje za naruszenie Zasad konkurencyjności zostały zapisane w treści umowy o 

przyznaniu pomocy.  

Cała procedura o udzielenie zamówienia będzie przez UMWD oceniana dopiero na etapie 

weryfikacji wniosku o płatność. Ocenie będzie więc podlegał już zakończony proces, którego 

elementy składowe nie będą mogły zostać zmienione. Stwierdzenie naruszenia Zasad 



konkurencyjności oznaczać będzie błąd, którego Beneficjent nie będzie mógł usunąć co będzie 

skutkować negatywnymi konsekwencjami w tym zastosowaniem wskaźnika kary 

administracyjnej. Dlatego ważne jest stosowanie się do każdego z opisanych poniżej 

elementów. 

 

 

CZĘŚĆ  I  - Instrukcja krok po kroku 

1. Ustalenie wartości zamówienia/zadania  

 

Pierwszym krokiem jest ustalenie poprzez określenie wartości poszczególnych zadań, czy 

Beneficjent będzie zobowiązany do stosowania Zasad konkurencyjności.  

Wartość zamówienia ustala się z należytą starannością, biorąc pod uwagę łączne spełnienie 

następujących kryteriów:  

a) sumowaniu podlegają usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym 

samym przeznaczeniu;  

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie;  

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę dostaw, usług lub robót 

budowlanych (zwanego dalej „wykonawcą”).  

 

Zadaniem może być zarówno jedna jak i kilka pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji, obejmujących dostawę, robotę lub usługę mającą być przedmiotem nabycia, 

pochodzącą od jednego dostawcy lub wykonawcy o ściśle określonym przeznaczeniu lub 

funkcjonalności, przy czym dostawa może obejmować zarówno jeden przedmiot, jak i całą 

partię, robota może składać się z jednej roboty bądź kilku robót, a usługa może składać się z 

jednej usługi bądź kilku rodzajów usług.  

 

Bardzo ważne – dotyczy inwestycji budowlanych  
Zasady konkurencyjności dotyczą również zadań obejmujących wykonanie robót 

budowlanych przekraczających 20 tys. zł netto. Wartość zadania dla robót budowlanych 

odnosi się do całego ich zakresu (np. do całego obiektu), a nie do wydzielonych elementów 

scalonych, czy też rodzajów robót. Również przy wykonywaniu robót budowlanych systemem 

gospodarczym, gdy kosztem kwalifikowalnym w ramach danego zadania jest jedynie zakup 

materiałów budowlanych o wartości powyżej 20 tys. zł. netto, do ich zakupu należy stosować 

Zasady konkurencyjności.  

 

Dzielenie zamówień w celu obejścia przepisów dotyczących stosowania postępowania 

ofertowego jest niedopuszczalne i będzie oznaczało niezastosowanie Zasad 

konkurencyjności dla danej części zamówienia/zadania.  

 

Ważne:  
W niektórych sytuacjach określenie czy mamy do czynienia z jednym, czy z kilkoma 

zadaniami, może być problematyczne zarówno dla Beneficjenta, jak i dla weryfikujących 

wniosek. Dlatego też w przypadku, gdy operacja/etap składa się z elementów, które 

pojedynczo nie przekraczają 20 tys. zł, natomiast łącznie ich suma przekracza tę wartość, 

sugerujemy, aby połączyć je w jedno zadanie i przeprowadzić postępowanie ofertowe. Należy 

tutaj podkreślić, że dopuszczalne jest składanie ofert częściowych, a więc w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe oferenci będą mogli składać oferty tylko na te elementy zapytania, które są 

w stanie zrealizować. W takiej sytuacji dopuszczalne byłoby również przeprowadzenie 

postępowania oddzielnie dla każdego z tych elementów. Nie zawsze jednak wszystkie części 



składowe operacji/etapu muszą stanowić jedno zadanie. Natomiast, w przypadku braku takiej 

pewności, Beneficjent powinien zastosować się do tej wskazówki i przeprowadzić 

postępowanie, co może go uchronić przed późniejszymi sankcjami w postaci redukcji kosztów 

kwalifikowanych.  

Z kolei, możliwe jest łączenie zadań w celu przeprowadzenie razem postępowania dla kilku 

zadań o ile nie będzie to wynikało np. z chęci wyboru konkretnego wykonawcy (w przypadku 

niedopuszczenia składania ofert częściowych), który jest jedynym podmiotem mogącym 

zrealizować kilka odrębnych zadań i wykluczenie przez to innych potencjalnych dostawców, 

których oferty mogłyby być łącznie korzystniejsze w stosunku do sytuacji wybrania jednego 

wykonawcy dla wszystkich zadań. 

 

2. Sporządzenie zapytania/zapytań ofertowych  

 

Po ustaleniu wartości danego zadania o wartości przekraczającej 20 tys. zł netto, należy 

sporządzić zapytanie ofertowe. Jest to pierwszy dokument w całym procesie. Dlatego jego 

prawidłowe i precyzyjne sporządzenie będzie stanowiło o poprawności całej procedury i jej 

wyniku końcowym, a w konsekwencji uznaniem bądź nie wydatku w zakresie danego zadania 

za koszt kwalifikowalny. Wzór zapytania ofertowego został zamieszczony w Załączniku nr 1 

do Poradnika.  

Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej:  

 

a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub 

źródła, szczególnych sposobów postępowania lub znaków towarowych, patentów, rodzajów 

lub specyficznego pochodzenia chyba, że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem 

zamówienia i został określony zakres równoważności.  

 

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wraz z podaniem szczegółowej specyfikacji 

technicznej, powinny w szczególności określać przeznaczenie i funkcje przedmiotu 

zamówienia, dodatkowe wyposażenie, niestandardowe wykończenie.  

 

Opis przedmiotu zamówienia powinien odnosić się do zakresu danego zadania opisanego 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym oraz opisie zadań, stanowiącymi załączniki do 

wniosku o przyznanie pomocy.  
W przypadku zapytań ofertowych dotyczących zadań polegających na budowie, rozbudowie, 

nadbudowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją, opis przedmiotu 

zamówienia powinien zawierać elementy, które pozwolą na jego szczegółowe porównanie z 

kosztorysem inwestorskim. W celu spełnienia tego warunku niezbędne jest zatem, aby 

Beneficjent sporządził dokumentację, która umożliwi dokonanie takiej oceny. Takim 

dokumentem jest przedmiar robót, który należy dołączyć do zapytania ofertowego. Przedmiar 

robót powinien być opracowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego 

zgodnie z definicją przedmiaru robót określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dn.18.05.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych. określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 

2004 roku, nr 130, poz. 1389),  

 

b) warunki udziału w postępowaniu,  

c) kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oferty.  

 

Kryterium oceny ofert stosowanym przez Beneficjenta, powinna być cena oraz (opcjonalnie) 

pozostałe kryteria wyboru, dotyczące przedmiotu zamówienia, np. parametry techniczne, 

warunki gwarancji, warunki płatności, zastosowanie najlepszych, dostępnych na rynku 



technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis, termin 

wykonania zamówienia,  

 

d) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,  

e) informację na temat zakresu wykluczenia, o którym mowa w Części I ust. 5 pkt. 1 lit. c),  

f) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 

7 dni kalendarzowych w przypadku standardowych dostaw i usług, 14 dni kalendarzowych dla 

pozostałych zamówień (np. zamówień na roboty budowlane), od dnia ogłoszenia zapytania 

ofertowego. W zapytaniu ofertowym należy wskazać konkretną datę upływu tego terminu, 

przy czym nie uwzględnia się dnia ogłoszenia przy obliczaniu terminu.  

Termin (data) składania ofert powinien być taki sam (np. 15.01.2016 r.) na wszystkich 

zapytaniach ofertowych w ramach danego zamówienia/zadania. Dlatego sugerujemy, aby 

zapytania ofertowe do różnych potencjalnych oferentów były wysyłane w tym samym dniu,  

g) termin realizacji zamówienia.  

 

Zapytania ofertowe muszą zawierać dane identyfikacyjne, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy 

zapytania ofertowego (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać 

sporządzone na papierze firmowym, itp.). Zapytania ofertowe muszą również zawierać datę 

sporządzenia dokumentu oraz podpis wystawcy zapytania ofertowego lub osoby uprawnionej 

do występowania w jego mieniu. W przypadku wersji elektronicznej, za wystarczające uważa 

się podanie imienia i nazwiska wystawcy zapytania ofertowego lub osoby upoważnionej do 

występowania w jego imieniu.  

Aby możliwe było poprawne zweryfikowanie postępowania ofertowego, w zapytaniu 

ofertowym należy również zawrzeć informację o akceptowalnej formie i sposobie 

sporządzania i dostarczania ofert, tj.:  

 wskazać informację o akceptowalnych sposobach/formach dostarczenia oferty
1
,  

 wskazać miejsce składania ofert/adres mailowy/numer faksu, na który należy przesłać 

oferty,  

 umieścić informację o niezbędnych danych identyfikacyjnych, które powinny zostać 

umieszczone na ofercie
2
.  

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Wówczas taka informacja powinna zostać 

umieszczona w zapytaniu ofertowym. 

 

 

3. Upublicznienie zapytania ofertowego  
 

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości 

wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowała  

specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych 

w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na 

                                                           
1
 Oferty mogą zostać przesłane faksem, listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy 

zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty. 

 
2 Oferty powinny zawierać dane identyfikacyjne, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią 

imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia 

dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej 

za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska beneficjenta lub osoby występującej w jego imieniu, sporządzającej 

ofertę. Za datę sporządzenia dokumentu -uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną. 

 



wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego 

rodzaju działalności. 

Portal dostępny jest pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl 

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po 

zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania 

ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu 

Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o 

nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w 

dziale "Wzory dokumentów". 

Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez 

konieczności logowania. 

 

W celu upublicznienia zapytania ofertowego, należy:  

zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej: www.portalogloszen.arimr.gov.pl 

 

Za potencjalnego wykonawcę rozumie się podmiot, który posiada realną możliwość 

zrealizowania danego zadania, np. prowadzi działalność w zakresie objętym zadaniem. 

Zdolność oferentów do realizacji zadania może być weryfikowana przez UMWD i w 

przypadku stwierdzenia, iż oferenci do których wysłano zapytania ofertowe nie są 

potencjalnie w stanie zrealizować zadania, będzie to stanowiło naruszenie Zasad 

konkurencyjności. 

Upublicznienie zapytania ofertowego, oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia w ramach operacji.  

 

4. Modyfikacja treści zapytania ofertowego  

 

 

Jeżeli po upublicznieniu zapytania ofertowego niezbędna będzie jego modyfikacja, taka 

sytuacja możliwa jest do zaakceptowania pod pewnymi warunkami. Należy mieć na uwadze, 

iż modyfikacja zapytań ofertowych:  

a) po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalna,  

b) przed upływem terminu składania ofert jest możliwa, z zastrzeżeniem:  

1) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom zgodnie z art. 43a 

ust. 3 ustawy przed upływem tego terminu; 

2) w zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania ofert 

dłuższy od pierwotnego terminu nie mniej niż o 3 dni, a w przypadku zadań dotyczących 

robót budowlanych – 7 dni. 

 

 

5. Weryfikacja złożonych ofert  
 

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html


Weryfikacji należy poddać wszystkie złożone oferty i ocenić, które będą podlegały 

odrzuceniu, a które mogą podlegać końcowej weryfikacji, prowadzącej do wyłonienia 

wykonawcy zadania.  

1) Odrzuceniu podlegają oferty:  
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  

b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,  

c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobowych lub kapitałowych
3
,  

d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie
4
  na składanie ofert.  

2) Liczba złożonych ofert umożliwiająca końcową weryfikację  
 

W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego, wpłynie tylko 

jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się Zasadę konkurencyjności za spełnioną, a 

więc możliwe jest dalsze przeprowadzanie procedury.  

W przypadku, gdy Beneficjent przedstawi mniej niż trzy oferty, sytuacja taka może być 

powodem pogłębionej analizy ze strony UMWD.  

Jeżeli w odpowiedzi na upublicznienie zapytania ofertowego nie wpłynie żadna oferta lub 

wszystkie oferty, które wpłyną, podlegają odrzuceniu, Beneficjent powinien powtórzyć 

postępowanie, aż otrzyma co najmniej jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Dokonanie 

zakupów, dostaw, usług, robót budowlanych od podmiotu, który nie złożył ważnej oferty 

w wyniku upublicznienia zapytania jest niedopuszczalne.  

3) Końcowa weryfikacja - wybór wykonawcy zadania  
 

 

Jeżeli został spełniony warunek dotyczący liczby złożonych ofert umożliwiających końcową 

weryfikację, należy wybrać najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert
5
. Przez 

najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
6
 

i innych kryteriów określonych przez Beneficjenta w zapytaniu ofertowym. Wybór 

najkorzystniejszej oferty może 

nastąpić jedynie w wyniku oceny spełnienia poszczególnych kryteriów określonych w 

zapytaniu ofertowym.  

                                                           
3 Zamówienia udzielane w trybie postępowań ofertowych przez Beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązać w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

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

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

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

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co 

do bezstronności tych osób.  

W przypadku, gdy instytucja dokonująca oceny postępowania stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w 

sposób inny niż wskazane w pkt. 1-4, jest zobowiązana wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasad konkurencyjności 

poprzez istniejące powiązanie.  

 
4 Oferty złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, Beneficjent po wykonaniu ich kopii w celu 

udokumentowania postępowania, niezwłocznie zwraca oferentom.  

 
5 W przypadku gdy Beneficjent dopuszcza składanie ofert częściowych postępowanie może zakończyć się wyborem kilku 

wykonawców.  

 
6 W przypadku uzyskania przez Beneficjenta oferty w walutach innych niż złote, Beneficjent powinien podać jej 

równowartość w złotych przeliczoną z zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty wg notowań Narodowego Banku 

Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do 

dokonywania przeliczeń należy zastosować kursy średnie NBP z dnia wystawienia oferty. 

 



Proces ustalania rankingu (miejsce 1, 2, 3) lub liczby punktów, które uzyskały poszczególne 

oferty wraz z jego wynikiem, należy umieścić w Protokole z przeprowadzonego postępowania 

ofertowego - wzór protokołu znajduje się w Załączniku nr 2 do Poradnika  

Informacja o wyniku postępowania powinna być przez Beneficjenta umieszczona na stronie 

internetowej: www.portalogloszen.arimr.gov.pl 

 

 

W wyniku postępowania ofertowego, Beneficjent zawiera umowę z wybranym wykonawcą, 

na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem postępowania ofertowego. Umowa z 

wykonawcą zamówienia w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty 

budowlane, zawierana jest w formie pisemnej, a w przypadku pozostałych zamówień, 

potwierdzeniem zawarcia umowy jest co najmniej oryginał stosownego dokumentu sprzedaży 

zawierającego szczegółowe dane o transakcji.  

 

6. Realizacja zamówienia na podstawie wybranej oferty  

 
Beneficjent powinien dokonać realizacji zamówienia (zakup, leasing, dostawa, usługa, robota 

budowlana) od wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza i zgodnego z treścią tej 

oferty.  

Beneficjent nie powinien dokonywać zmian postanowień zawartej umowy z wykonawcą, w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonał wyboru wykonawcy chyba, że w 

zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały 

określone warunki takiej zmiany.  

Za koszt kwalifikowalny będzie mógł zostać więc uznany jedynie wydatek poniesiony na 

realizacje zadania zgodnie z opisanymi powyżej Zasadami konkurencyjności, w tym zgodnie z 

wybraną ofertą. Każde odstępstwo od zasad może wiązać się z negatywnymi 

konsekwencjami, w tym z odmową wypłaty części lub całości pomocy w stosunku do danego 

zadania albo całej operacji
7
.  

 

7. Dokumentowanie postępowania ofertowego 
  

Przeprowadzenie całego postępowania powinno być prawidłowo udokumentowane, aby 

potwierdzało spełnienie Zasad konkurencyjności i tym samym umożliwiło UMWD uznanie 

wydatków związanych z realizacją operacji za kwalifikowalne.  

Dla udokumentowania czynności związanych z udzieleniem zamówienia dopuszczalna jest 

forma pisemna lub elektroniczna (wydruk maila i załączników wraz z podpisami) lub faks z 

zastrzeżeniem, iż umowa z wykonawcą robót budowlanych i protokół dla każdego 

postępowania zawsze wymagają formy pisemnej.  
Wybór przez Beneficjenta najkorzystniejszej oferty powinien zostać udokumentowany 

protokołem z przeprowadzonego postępowania ofertowego (wzór protokołu stanowi 

Załącznik nr 2 do Poradnika). Protokół z przeprowadzonego postępowania ofertowego 

powinien zawierać, w szczególności:  

1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta,  

                                                           
7
 Odmowa wypłaty dla całej operacji może nastąpić w przypadku, gdy naruszenie Zasad konkurencyjności spowoduje 

niezrealizowanie celów operacji. 

 

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html


2) datę/daty upublicznienia zapytania ofertowego, wykaz ofert
8
, które wpłynęły do 

Beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty 

do Beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki 

udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert. Należy zaznaczyć, które z ofert podlegały 

dalszej ocenie, a które zostały odrzucone i z jakiego powodu,  

4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców,  

5) informację o braku przesłanek istnienia konfliktu interesów mówiących o powiązaniach 

osobowych lub kapitałowych,  

6) informację o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium,  

7) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru,  

8) datę sporządzenia protokołu i podpis Beneficjenta lub osoby uprawnionej/upoważnionej 

przez Beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;  

9) załączniki:  

a) potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej,  

b) potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania 

ofertowego, o której mowa w Części I ust. 4 - na stronie internetowej  

c) oferty złożone w odpowiedzi na przesłane przez Beneficjenta zapytanie ofertowe oraz w 

wyniku odpowiedzi na upublicznienie, o którym mowa w Części I ust. 3 lit a),  

d) oświadczenie o braku powiązań z potencjalnymi oferentami, którzy złożyli oferty, 

podpisane przez Beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,  

e) potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o wyniku postępowania na stronie 

internetowej 
9
 

f) kopię umowy z wykonawcą lub oryginał
10

 stosownego dokumentu sprzedaży
11

 

potwierdzającego zawarcie umowy z wykonawcą/zawarcia zobowiązania,  

g) inne dokumenty istotne dla postępowania ofertowego, w szczególności korespondencję z 

oferentami.  

Dokumentację z przeprowadzonego postępowania ofertowego Beneficjent dostarcza jako 

załącznik do wniosku o płatność. Jeżeli operacja realizowana jest w więcej niż jednym 

etapie dokumentację dołącza się do tego wniosku o płatność, w którym przedstawione są 

do refundacji koszty wynikające z tego postępowania ofertowego. 

 

CZĘŚĆ II  - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar 

administracyjnych za naruszenie Zasad konkurencyjności wydatków 

w ramach PROW 2014-2020  

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ STOSOWANIA 

KONKURENCYJNEGO TRYBU WYBORU WYKONAWCY 

Lp. Opis naruszenia Wskaźnik procentowy 

1. 1. Niedopełnienie obowiązku udostępnienia zapytania ofertowego 

zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru najkorzystniejszej oferty w 

100% 

                                                           
8 Należy wyszczególnić, zarówno oferty ważne jak i te podlegające odrzuceniu. 
9 Wzór informacji o wyniku postępowania (załącznik nr 3 do Poradnika). 
10 Oryginały stanowią załącznik do wniosku o płatność, są kopiowane przez UMWD i zwracane Beneficjentowi.  
11 W przypadku dokumentów sprzedaży, dopuszczalną formą jest dostarczenie oświadczenia, iż załącznikiem tym są faktury 

dołączone do wniosku o płatność w zakresie danego zamówienia, wraz z podaniem ich danych umożliwiających ich 

jednoznaczną identyfikację, np. numer, data wystawienia, wystawca. 

 



zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym, 

czyli takiej oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub 

kosztu i innych kryteriów określonych przez podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy lub pomocy technicznej albo beneficjenta w 

zapytaniu ofertowym udostępnionym różnym podmiotom przez 

zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję;  

lub   

zmiana zapytania ofertowego po upływie terminu składania ofert. 

 

2. Przepisów tych nie stosuje się, gdy wartość danego zadania ujętego w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie przekracza 20 000 zł 

netto.  

 

3. Punkt 1 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tym punkcie 

przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z 

naruszeniem punktu 2. przez zaniżanie wartości zadania lub dzielenie 

zadania na odrębne zadania, w celu uniknięcia obowiązku stosowania 

przepisów dotyczących ponoszenia kosztów wyniku wyboru 

wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. 

 

2. 1. Niedopełnienie obowiązku udostępnienia zapytania ofertowego 

zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru najkorzystniejszej oferty w 

zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym, 

czyli takiej oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub 

kosztu i innych kryteriów określonych przez podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy lub pomocy technicznej albo beneficjenta w 

zapytaniu ofertowym udostępnionym różnym podmiotom przez 

zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję;  

lub   

zmiana zapytania ofertowego po upływie terminu składania ofert, 

 

przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

 

5% 

3.  Wybranie wykonawcy będącego podmiotem powiązanym kapitałowo lub 

osobowo z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania 

w sprawie wyboru wykonawcy. 

100% 

4. Określenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu czyli 

takich, które utrudniają uczciwą konkurencję lub nie zapewniają równego 

traktowania wykonawców, lub niezamieszczenie w zapytaniu ofertowym 

opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków określonych w 

tym zapytaniu. 

5% albo 10%, albo 25% 

5. 1. Nieokreślenie lub niewłaściwe określenie kryteriów oceny ofert – 

poprzez nieokreślenie w zapytaniu co najmniej dwóch kryteriów oceny 

ofert lub nieokreślenie ceny albo kosztu jako jednego z kryteriów oceny 

ofert. 

2. Określenie w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny oferty, które 

utrudniają uczciwą konkurencję lub nie zapewniają równego traktowania 

wykonawców, lub niezamieszczenie w tym zapytaniu informacji o 

wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny oferty. 

5% albo 10%, albo 25% 

6. Nieokreślenie lub niewłaściwe określenie sposobu przyznawania punktów 

za spełnienie danego kryterium oceny oferty przez nieokreślenie w 

zapytaniu ofertowym opisu sposobu przyznawania punktów za spełnienie 

danego kryterium oceny oferty lub określenie tego opisu w sposób, który 

utrudnia uczciwą konkurencję lub nie zapewnia równego traktowania 

wykonawców. 

5% albo 10%, albo 25% 

7. Niezgodność w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1) przez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek 

określonych w tym przepisie lub 

2) przez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu. 

25%  albo 100% 



8. Ustalenie zbyt krótkich terminów składania ofert. 25% w przypadku gdy 

skrócenie terminu jest 

większe bądź równe 50% 

terminu wymaganego, 10% 

w przypadku gdy skrócenie 

terminu jest większe lub 

równe 30% terminu 

wymaganego, 2% albo 5% - 

w pozostałych przypadkach 

9. Niejednoznaczny opis zadania – opisanie zadania w sposób 

niejednoznaczny lub niewyczerpujący, lub nieuwzględniający wszystkich 

wymagań lub okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, 

w szczególności niezawarcie terminu realizacji zadania. 

5% albo 10% 

10.  Dyskryminacyjny opis zadania – opisanie zadania w sposób, który odnosi 

się do określonego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że takie odniesienie 

jest uzasadnione zadaniem i został określony zakres równoważności. 

5% albo 10%, albo 25% 

11. Niedozwolona zmiana treści zapytania ofertowego – zmiana treści 

zapytania ofertowego po upływie terminu składania ofert. 

5% albo 10%, albo 25% 

12.  Niedozwolona zmiana umowy z wykonawcą – bez wystąpienia 

przesłanek określonych w rozporządzeniu*: 

„§ 5.  

1. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli 

zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu 

świadczenia.  

2. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca 

zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek 

wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie 

części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.  

3. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca 

zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do 

prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie 

dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność 

ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym 

wykonanie:  

1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie 

kosztów dla beneficjenta lub  

2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez 

wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w 

całości.” 

 

100% kosztów 

kwalifikowalnych 

stanowiących wartość 

dodatkowego zamówienia 

wynikającego ze zmiany 

umowy oraz 25% kosztów 

kwalifikowalnych 

stanowiących wartość 

ostatecznego zakresu 

świadczenia, 100% kosztów 

kwalifikowalnych 

stanowiących wartość 

zmniejszenia zakresu 

świadczenia oraz 25% 

kosztów kwalifikowalnych 

stanowiących wartość 

ostatecznego zakresu 

świadczenia 

13. Niedopełnienie obowiązku upublicznienia informacji o wyniku 

postępowania. 

5% 

14. Niezgodność w zakresie dokumentowania postępowania. 5% albo 10%, albo 25% 

 

Materiał przygotowany na podstawie: 

Art. 43 a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 

60) 

*ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej 

 



ZAŁĄCZNIKI: 

Wskazane poniżej załączniki mają charakter poglądowy w zakresie informacji jakie powinny zawierać. 

Natomiast nie ma obowiązku, aby dokumenty dotyczące Zasad konkurencyjności były składane na tych wzorach. 

 

Załącznik nr 1 - Wzór zapytania ofertowego 
 

 

 

Data 

 

 

 

 

Dane identyfikacyjne zamawiającego 

 

 

Nazwa i adres oferenta 

 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

 

 

 

 

a) Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

b) Warunki udziału w postępowaniu  

 

 

c) Kryteria oceny oferty – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 

1.  % 

2.  % 

3.  % 

…  % 

 

d) Opis sposobu przyznania punktacji 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia 

 

 

 

f) termin składania ofert 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 
dzień miesiąc rok 

   

 

 

g) termin realizacji zamówienia 

 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia 

upływa w dniu 

dzień miesiąc rok 

   

 

 

 

h) Ofertę należy złożyć w: 

 

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax 

i) Akceptowalne formy składania ofert
12

:  ________________________________________________  

 

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
13

 (opis przedmiotu 

zamówienia), 

• wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,  

• termin realizacji zamówienia, 

• termin ważności oferty. 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać 
opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą 

również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w 
jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby 
występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu - uznaje się datę 
wysłania oferty drogą elektroniczną. 

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała 
inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące 

konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp. 

k) Dopuszczalne/niedopuszczalne
14

 jest składanie ofert częściowych. 

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej) 

 

                                                           
12

 Oferty mogą zostać przesłane faksem, listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy 

zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty może byd pokwitowanie odbioru oferty. 
13 Należy podad możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte w instrukcji 

wypełniania wniosku. W zapytaniu należy wyszczególnid wszystkie przedmioty zamówienia wraz z podaniem szczegółowej 

specyfikacji technicznej planowanych do kupienia usług i towarów/dostaw. Zapytanie ofertowe powinno zawierad opis 

wszystkich wymaganych cech przedmiotu zamówienia, w szczególności: przeznaczenie i funkcje jakie ma spełniad 

usługa/dostawa, dodatkowe wyposażenie, warunki dostawy, niestandardowe wykończenie. 
14

 Niepotrzebne skreślić 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 - Wzór protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta 

 

Zapytania ofertowe zostały wysłane do następujących potencjalnych oferentów 

1 ..................................................................................................................................................................... …………. 

2 ..................................................................................................................................................................... …………. 

3 ..................................................................................................................................................................... …………. 

4 .................................................................................................................................................................. …………… 

obowiązek przesłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych oferentów o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia 

 

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Beneficjenta (jeżeli dotyczy)15 (adres strony) 

 

2 Data upublicznienia zapytania ofertowego (data wysłania zapytania ofertowego, data umieszczenia zapytania na stronie 

internetowej Beneficjenta) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta wraz z podaniem: 

 

Nazwy oferenta 

 

daty wpłynięcia oferty 

dane z oferty, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert.  

                                                           
15 Dotyczy , o ile Beneficjent posiada taką stronę. 

Należy podać nazwę zadania odnoszącego się do pozycji z zestawienia rzeczowo-finansowego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zamawiający 

(imię i nazwisko/nazwa Beneficjenta) 

 



 

 

Oferty podlegające dalszej ocenie 

1 ..................................................................................................................................................................... ………….. 

2 ..................................................................................................................................................................... ………….. 

3 ..................................................................................................................................................................... ………….. 

4 .................................................................................................................................................................. …………… 

 

 

Oferty odrzucone 

1 ..................................................................................................................................................................... …………. 

2 ..................................................................................................................................................................... …………. 

3 ..................................................................................................................................................................... …………. 

4 .................................................................................................................................................................. …………… 

 

W odniesieniu do ofert, które zostały odrzucone należy podać informację o powodzie tego odrzucenia. 

 

4 Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 Informacja o braku przesłanek istnienia konfliktu interesów mówiących o powiązaniach osobowych lub 

kapitałowych 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6 Informacja o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie 

przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7 Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Załączniki do protokołu 

Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu (wymienić wszystkie załączniki) 

 

lp załącznik szt. 

1 Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta  
2 Potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego  
3 Oferty złożone w odpowiedzi na przesłane przez Beneficjenta zapytanie ofertowe oraz w 

wyniku odpowiedzi na upublicznienie 
 

4 Oświadczenie o braku powiązań z potencjalnymi oferentami, którzy złożyli oferty  
5 Potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o wyniku postępowania  
6 Kopia umowy z wykonawcą lub oryginał5 stosownego dokumentu sprzedaży6 

Oryginały stanowią załącznik do wniosku o płatność, są kopiowane i zwracane Beneficjentowi. 

W przypadku dokumentów sprzedaży, dopuszczalną formą jest dostarczenie oświadczenia, iż załącznikiem 

tym są faktury dołączone do wniosku o płatność w zakresie danego zamówienia, wraz z podaniem ich danych 

umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację, np. numer, data wystawienia, wystawca. 

 

7 Inne dokumenty istotne dla postępowania ofertowego  
 

  

Osoba sporządzająca protokół 

Miejscowość, data 
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Załącznik nr 3 - Wzór informacji o wyniku postępowania 
 

 

 

 

Data 

 

 

 

 
Dane identyfikacyjne oferenta 

 

 

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez [wskazać zamawiającego(Beneficjenta)] 

informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na [opisać zamówienie wraz z podaniem nazwy zadania 

określonego w zapytaniu ofertowym] wybrana została oferta [wpisać nazwę wykonawcy] z ceną [podać cenę 

wybranej oferty]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację 

(Beneficjent/osoba upoważniona) 

 

 

 


