
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 79 00, fax 22 273 89 10, www.gov.pl/web/fundusze-regiony, 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Pismo spełnia zasady dostępności.

MINISTERSTWO 
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

DEPARTAMENT KOORDYNACJI 
WDRAŻANIA FUNDUSZY

UNII EUROPEJSKIEJ

data: 22 stycznia 2021

znak sprawy: DKF-IV.6517.4.2021.MS

identyfikator koszulki: 1660379

telefon: 22 273 79 09

e-mail: maja.strzalkowska@mfipr.gov.pl

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowań o wartości niższej niż progi określone w art. 2 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma z dnia 26 października 2020 r., znak: DKF-IV.7517.80.2020.DS, 

oraz wobec wątpliwości zgłaszanych do IK UP w zakresie wyboru właściwej procedury 

postępowania, pragnę przypomnieć, że w związku z uchyleniem przepisów w zakresie 

zamówień bagatelnych1 pozostają bez zmian dotychczasowe zasady przeprowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50 tys. PLN 

netto, a jednocześnie niższej niż 130 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług 

(VAT).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z zastosowaniem zasady konkurencyjności powinny zostać 

przeprowadzone zamówienia o wartości:

 przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 

udzielane przez beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych;

1 Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2019).
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 przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 

a jednocześnie niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 Pzp (tj. niższej niż 130 

tys. PLN netto), udzielane przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeśli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwoty 

określone w art. 2 ust. 1 Pzp (tj. niższej niż 130 tys. PLN netto) będzie realizowane 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych to wymogi wynikające z 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków zostaną uznane za spełnione. 

Z poważaniem

Radosław Antoszek
Dyrektor Departamentu

/podpisano elektronicznie/

Rozdzielnik

1. IZ KPO 2014-2020.

2. IZ RPO 2014-2020.


