
 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 77 01, fax 22 273 89 09, www.gov.pl/fundusze-regiony, 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Pismo spełnia zasady dostępności.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/o-
programie/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-programie-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

MINISTERSTWO 
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

DEPARTAMENT PROGRAMÓW 
INFRASTRUKTURALNYCH

data: 17 maja 2021

znak sprawy: DPI-XI.6620.7.2021.DK

identyfikator koszulki: 1742306

telefon: 22 273 77 75

e-mail: Dorota.Kowalska@mfipr.gov.pl

Pani Joanna Lech 
p.o. Dyrektora 
Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych 

Dotyczy: interpretacji podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

Szanowna Pani Dyrektor,

w odpowiedzi na pismo z dnia 30 kwietnia 2021 r. nr DK.KKII.072.10.2021 (KD) w sprawie 

interpretacji podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) w kontekście 

obowiązków beneficjenta dotyczących Bazy konkurencyjności, poniżej przekazuję 

stanowisko Instytucji Zarządzającej POIiŚ. Jednocześnie informuję, że ze względu na 

ogólny charakter zadanych pytań (nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego, nie 

wiadomo też czy dotyczą przeszłych zdarzeń czy są to wątpliwości powstałe w związku 

z planowanymi zamówieniami) udzielone odpowiedzi IZ POIiŚ również są ogólne 

i odnoszą się do aktualnie obowiązującej wersji Bazy konkurencyjności (BK2021) i przez 
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to (być może) w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego mogą wymagać 

uzupełnienia. Poniżej odpowiedzi IZ POIiŚ: 

1. Czy Zamawiający jest obligatoryjnie zobowiązany do korzystania z opcji składania 

ofert za pośrednictwem bazy konkurencyjności?

Wytyczne nie formułują obowiązku składania ofert za pośrednictwem Bazy 

konkurencyjności. Kwestia ta została rozwinięta w Podręczniku Zamówienia udzielane 

w ramach projektów (rozdział 2 pkt II ppkt 5), który stanowi, że obecnie składanie ofert 

przez Bazę jest możliwością - to zamawiający decyduje o sposobie składania ofert. 

Można tak jak dotychczas, dopuścić składanie ofert drogą mailową lub pocztową. 

Należy jednak pamiętać, żeby na etapie rozstrzygania postępowania dodać do Bazy 

oferty, które wpłynęły innym kanałem – nawet jeśli zamawiający w ogóle nie wybrał 

Bazy konkurencyjności jako kanału do przekazywania ofert. Nie oznacza to jednak 

przepisywania tych ofert w całości – Baza konkurencyjności wymaga wpisania 

wybranych informacji np. cenę, dane osobowe, itp. Istotne jest, że zgodnie z 

Wytycznymi, beneficjent musi opublikować w Bazie wyniki postępowania.  

2. Czy w przypadku gdy Zamawiający zastrzegł w zapytaniu ofertowym składanie ofert 

poprzez własną platformę przetargową, oferta, która wpłynęła na bazę 

konkurencyjności powinna zostać odrzucona?

To zamawiający decyduje jakimi kanałami mają wpływać oferty. Jeśli wykluczył Bazę 

konkurencyjności, to oferta złożona za jej pośrednictwem powinna być odrzucona. 

Niemniej jednak należy wziąć pod uwagę, że warunek złożenia oferty wyłącznie 

poprzez własną platformę przetargową beneficjenta może być postrzegany jako 

ograniczający udział w postępowaniu. Dlatego ta kwestia powinna być rozstrzygana 

przez IP nie tylko w kontekście prawidłowego postępowania ze złożonymi ofertami, ale 

także w kontekście zapewnienia przez Zamawiającego konkurencyjnych warunków 

udziału w postępowaniu. W tym celu Beneficjent może być poproszony o wykazanie, 

że w konkretnym przypadku nie doszło do nieuzasadnionego ograniczenia udziału

 w postępowaniu.



3

3. Czy Zamawiający może dopuścić w zapytaniu ofertowym dwie możliwości 

składania ofert tj. poprzez bazę konkurencyjności oraz poprzez platformę 

przetargową, na której prowadzone jest zapytanie ofertowe (podobna sytuacja 

dotyczy składanych wniosków o wyjaśnienie treści zapytania)?

Tak - tak jak zostało wyjaśnione w odpowiedzi na pyt. 1, beneficjent/zamawiający 

decyduje o sposobie składania ofert - może wybrać równocześnie dwie możliwości: 

swoją platformę przetargową i Bazę konkurencyjności. Należy natomiast pamiętać, aby 

oferty, które wpłynęły poprzez własną platformę przetargową, zostały również 

wprowadzone do Bazy konkurencyjności, co zapewni przejrzystość postępowania.

W przypadku składanych wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie ma 

narzuconego jednego kanału komunikacji. Trzeba jednak pamiętać, że Baza 

konkurencyjności nie przewiduje funkcjonalności wprowadzania do niej pytań 

i odpowiedzi, które wpłynęły innym kanałem, np. na własną platformę zamawiającego. 

Dlatego zamawiający powinien wskazać taki kanał komunikacji (dotyczący 

przekazywania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego), aby wszyscy 

zainteresowani mieli równy dostęp do informacji, a tym samym zapewnić spełnienie 

zasady równego traktowania potencjalnych wykonawców 

Informuję, że powyższe stanowisko IZ POIiŚ zostało skonsultowane w trybie roboczym 

z Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa, która jest autorem zasad zawierania 

umów, określonych w Wytycznych, oraz koordynuje Bazę konkurencyjności. 

Z poważaniem

Paweł Szwajgier
Zastępca Dyrektora Departamentu
/podpisano elektronicznie/
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Do wiadomości:

Pani Joanna Adasik, Dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji, Ministerstwo Zdrowia;

Pani Joanna Książek-Wieder, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska;

Pani Joanna Lech, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych;

Pani Monika Smoleń-Bromska, Dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich, 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Pan Marcin Cudak, Dyrektor Biura Organizacyjnego, Główny Urząd Nadzoru 

Budowlanego;

Pani Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków, Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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