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Zastępca Dyrektora
Departamentu Funduszy Ekologicznych 

Ministerstwo Środowiska

Szanowny Panie Dyrektorze,

w nawiązaniu do korespondencji prowadzonej w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań 
ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta, uprzejmie informuję, że Instytucja 
Zarządzająca POliŚ (dalej. IZ POliŚ) otrzymała w dniu 23 stycznia 2018 r. stanowisko Instytucji 
Koordynującej Umowę Partnerstwa (dalej: IK UP) w przedmiotowym zakresie

Zgodnie ż powyzszą opinia IK UP, nie jest możliwe rozszerzenie funkcjonalności Bazy konkurencyjności 
w tak? sposob, aby umożliwić publikację zapytań ofertowych przez podmioty, które me złożyły jeszcze 
wniosków o dofinansowanie IK UP podkreśla, że otwarcie bazy dSa podmiotów nieposiadających statusu 
wnioskodawcy lub beneficjenta uniemożliwia weryfikację użytkowników co w praktyce mogłoby skutkować 
nieograniczonym dostępem do ba2y przez wszystkie podmioty, co jest niewskazane zarówno ze względów 
organizacyjnych, jak i systemowych.

Mając na uwadze powyższe IZ POliŚ informuje* że w zakresie publikacji zapytań ofertowych
w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, w odniesieniu do:

-  beneficjentów, którzy podpisali umowę o dofinansowanie, należy stosować treść Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności v/ydalków w ramach EFRR. EPS oraz FS na lata 2014-2020 (dalej: 
Wytycznych) sekcja 6.5.2 pkt 13 tj. obowiązek publikacji ogłoszenia w Bazie konkurencyjności;

-  wnioskodawców, czyli podmiotów nie posiadających statusu beneficjenta, które me podpisały 
jeszcze umowy o dofinansowanie, jednakże planują pozyskanie dofinansowania w ramach 
ogłoszonych naborów (złożyły wniosek o dofinansowanie projektu), ód 1 stycznia 2018 r. należy 
również stosować treść Wytycznych sekcja 6.5.2 pkt 13 tj. obowiązek publikacji ogłoszenia w  Bazie 
konkurencyjności;

potencjalnych w nioskodaw ców, czyli podmiotów które planują złożyć wnioski w kolejnych 
(jeszcze nie ogłoszonych) naborach, zapytanie ofertowe powinno zostać opublikowane na własnych 
stronach podmiotu oraz przesłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (wymóg 
minimalny);

-  potencjalnych beneficjentów, czyli projektów znajdujących się w Wykazie, projektów 
zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowegó (dalej: WPZ), 
zapytanie ofertowe powinno zostać opublikowane na własnych stronach podmiotu oraz przesłane 
do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (wymóg minimalny}.

W odniesieniu do potencjalnych wnioskodawców oraz potencjalnych beneficjentów, IZ POtiS rekomenduje . 
możliwość skorzystania z dobrowolnej publikacji ogłoszeń w TED (Tenderś Electronic Daily). Takie
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rozwiązanie pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów/nieprawidłowości identyfikowanych przez 
służby audytcwe KE oraz ETO

Jednocześnie IZ POliŚ informuje, że nowa funkcjonalność Bazy konkurencyjności tj możliwość publikacji 
zapytań ofertowych w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności przez 
wnioskodawców, została uruchomiona od dnia 15 grudnia 2017 r Formalnie obowiązek umieszczania 
ogłoszeń przez wnioskodawców w Bazie jest od 1 stycznia 2018 r

Proszę o stosowanie i poinformowanie wnioskodawców/beneficjentów w Państwa sektorze w przedmiocie 
ww. stanowiska IK UP oraz IZ POiiS.

Z poważaniem.

Jarosław Orliński 
Dyrektor DPI

/podpisano elektronicznie/

Rozdzielnik:

1 Pan Michał Godlewski, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich. Ministerstwo Energii;

2. Pan Przemysław Gorgol, p o Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych;

3- Pani Agnieszka Kister, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i e-Zdrowie, Ministerstwo Zdrowia,

A Pani Monika Smoleń-Bromska, Dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do wiadomości:

1 Pani Magdalena Bukowska. Dyrektor, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,

2 Pani Maria Ciechanowska, Dyrektor, Instytutu Nafty i Gazu -  Państwowy Instytut Badawczy;

3 Pan Kazimierz Kujda. Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne):

4 Pan Andrzej Piiot, Prezes Zarzadu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach
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