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Zasady udzielania zamówień

Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad
równego traktowania wykonawców, przejrzystości,
uczciwej konkurencji oraz dołożenia wszelkich starań
w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako
brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez
beneficjenta wykonawcy w ramach realizowanego
zamówienia.



Tryby udzielania zamówień

Rozeznanie rynku 

≥5 tys. PLN netto

<20 tys. PLN netto

Rozeznanie rynku

≥20 tys. PLN 

netto 

≤50 tys. PLN

Zasada 

konkurencyjności
Ustawa PZP



Szacowanie wartości zamówienia

Procedura szacowania wartości zamówienia jest
dokonywana z należytą starannością zarówno w odniesieniu
do postępowań przeprowadzanych zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności, jak i zamówień realizowanych
zgodnie z ustawą PZP, a ponadto jest dokumentowana oraz
przechowywana przez beneficjenta.



Szacowanie wartości zamówienia

Celem szacowania wartości zamówienia jest wybór
właściwej procedury jego udzielenia.

Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej
niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są
dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.



Szacowanie wartości zamówienia

W przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy PZP
przy udzielaniu zamówień, Beneficjent odnosi się do wszystkich zamówień
na poziomie Zamawiającego, tj. zarówno zamówień planowanych w
ramach projektu, jak i w ramach innych działań Zamawiającego,
niezależnie od źródła ich finansowania.
Jeżeli tak określona szacunkowa wartość zamówień przekracza wartość
wskazaną w art. 4 ust. 8 ustawy PZP, zamówienie przeprowadza się
zgodnie z przepisami ustawy PZP. Natomiast w przypadku stwierdzenia, że
szacunkowa wartość zamówień nie przekracza wartości wskazanej w art. 4
ust. 8 ustawy PZP, ponownie określa się szacunkową wartość zamówienia,
tym razem tylko w odniesieniu do danego projektu, w celu stwierdzenia,
czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności, czy procedurze
rozeznania rynku.



Szacowanie wartości zamówienia
W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są
zamawiającymi w rozumieniu ustawy PZP, szacowanie wartości zamówień
odbywa się na poziomie danego projektu.

W przypadku realizacji projektów partnerskich zarówno Partner wiodący jak
i Partnerzy projektu sumują wartości zamówień indywidualnie, osobno na
poziomie każdego z Zamawiających.

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów
ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia
ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.
Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od
towarów i usług (VAT).



Szacowanie wartości zamówienia

Zabroniony jest podział zamówienia skutkujący zaniżeniem jego
wartości szacunkowej w celu uniknięcia stosowania odpowiednich
procedur, przy czym ustalając wartość zamówienia, należy wziąć pod
uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub

funkcjonalnie,
b) możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym

czasie,
c) możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego

wykonawcę.



Procedur nie stosuje się do:

a) zamówień określonych w art. 4 Pzp, z wyjątkiem zamówień określonych
w art. 4 pkt 8 Pzp, przy czym udzielenie zamówienia, którego przedmiotem
jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub
nieruchomości przez podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp
z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe jedynie w przypadku
braku powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w sekcji 6.5.2
pkt 2 lit. a, oraz do zamówień określonych w art. 4d Pzp,

b) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa
w podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych,

c) zamówień udzielanych przez beneficjentów wybranych, w trybie
określonym w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym lub w ustawie
o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, do realizacji projektu
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (projekt hybrydowy).



Możliwość niestosowania procedur 
określonych w 6.5 Wytycznych:

1) W wyniku przeprowadzenia procedury zasady konkurencyjności nie wpłynęła
żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy
wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków
udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia
nie zostały w istotny sposób zmienione;

2) Zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę
z jednego z następujących powodów:

• brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze,
• przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw

własności intelektualnej,
Wyłączenie może być zastosowane, o ile nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub
zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania
parametrów zamówienia.



Możliwość niestosowania procedur 
określonych w 6.5 Wytycznych:

3) Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego
wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub
artystycznej;

4) W przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu
na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować
wymaganych terminów określonych w 6.5.2 pkt 10 Wytycznych;

5) W przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu
na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której
wcześniej nie można było przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie
zamówienia i nie można zachować terminów określonych w 6.5.2 pkt 10 Wytycznych.

W przypadku zastosowania ww. wyłączeń, zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo bez zgody instytucji będącej stroną
umowy o dofinansowanie.

Pozostałe wym. w 6.5 pkt 8 Wytycznych.



Niestosowanie procedur

Spełnienie przesłanek umożliwiających niestosowanie
procedur określonych na poprzednich slajdach musi być
uzasadnione na piśmie.
Przesłanki umożliwiające niestosowanie procedur należy
interpretować biorąc pod uwagę wykładnię
odpowiednich przepisów PZP, tj. art. 62 (negocjacje bez
ogłoszenia) i art. 67 (zamówienie z wolnej ręki),
umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego
po spełnieniu określonych warunków.



Rozeznanie rynku od 5 tys. do poniżej 
20 tys. PLN

W przypadku ww. wydatków konieczne jest przeprowadzenie
rozeznania rynku, polegającego na porównaniu cen u co najmniej
dwóch potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Przez
porównanie cen u co najmniej 2 potencjalnych wykonawców nie
należy rozumieć tylko ofert przesłanych w odpowiedzi na ewentualne
zapytanie ofertowe, ale możliwe jest również porównanie cen poprzez
strony internetowe, ceny dotyczące innych postępowań o tożsamym
przedmiocie zamówienia itp. Gdy na rynku nie istnieje dwóch
potencjalnych wykonawców należy przedstawić uzasadnienie
wykazujące obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt.

(procedura wynikająca z umowy o dofinansowanie)



Rozeznanie rynku od 20 tys. do 50 tys. 
PLN włącznie

W przypadku ww. wydatków konieczne jest przeprowadzenie
rozeznania rynku, polegającego na upublicznieniu zapytania
ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub wysłaniu
do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Procedura
ta ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub
robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż
cena rynkowa.



Rozeznanie rynku od 20 tys. do 50 tys. 
PLN włącznie

Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej
niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku
zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta
wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenia wysłania zapytania
ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku
istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia,
wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia
zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych
wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np.
wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków
maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego
dokumentu.



Rozeznanie rynku od 20 tys. do 50 tys. 
PLN włącznie

Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty.
Wymóg będzie spełniony, gdy w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe zostaną złożone co najmniej dwie ważne oferty, przy
czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi
oferty ważnej.

Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów
telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie jest
uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.



Rozeznanie rynku od 20 tys. do 50 tys. 
PLN włącznie

W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50
tys. PLN netto włącznie zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą
nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest
potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę,
rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości
dowodowej.



Zasada konkurencyjności

W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy upublicznić zapytanie
ofertowe zgodnie z warunkami wskazanymi w Wytycznych oraz wybrać
najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających
warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny.

Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie
zamówienia.



Zasada konkurencyjności

Udzielenie zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie
z zasadą konkurencyjności w przypadku:
a) beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu PZP w przypadku zamówień
przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów
i usług (VAT),
b) beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu PZP w przypadku zamówień
o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie
przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
lub w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50
tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).



Zasada konkurencyjności -
upublicznienie

Podstawowym miejscem publikacji ogłoszeń jest strona internetowa 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl



Zapytanie ofertowe –
zasada konkurencyjności

• Opis przedmiotu zamówienia, który nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła,
znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie
jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązanie równoważne,

• Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
(nieobowiązkowe),

• Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty,

• Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, 



Zapytanie ofertowe –
zasada konkurencyjności

• Termin składania ofert,
• Termin realizacji umowy,
• Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
• Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
• Informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość

przewiduje,
• Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie,

• Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających, ich zakres oraz warunki, na jakich
zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień.



Zasada konkurencyjności - terminy

Termin na złożenie oferty wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku
robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego.
W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro
w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy
i usługi, termin wynosi nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego.

Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania
ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę
lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych
od pracy.



Zasada konkurencyjności – kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

 każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu
zamówienia,

 każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane
jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany
oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je
w jednakowy sposób,



Zasada konkurencyjności – kryteria oceny ofert

 wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone
w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,

 cena może być jedynym kryterium oceny ofert; poza wymaganiami
dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert
innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak
np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe,
społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty
eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ
na jakość wykonania zamówienia,



Zasada konkurencyjności – kryteria oceny ofert

 kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy,
a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub
finansowej oraz doświadczenia; zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi
społeczne i innych szczególnych usług oraz zamówień
o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa.



Zasada konkurencyjności – kryteria oceny ofert

 kryteria oceny ofert / warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań
przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu,

 nie powinno się formułować kryteriów oceny ofert / warunków udziału
w postępowaniu, w taki sposób, aby o udzielenie zamówienia mogli
ubiegać się wyłącznie wykonawcy będący osobami fizycznymi, niezależnie
od zapisów wniosku o dofinansowanie.



Zasada konkurencyjności – protokół

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej:

• Informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,

• Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze
wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,

• Informację o spełnieniu warunku w zakresie braku powiązań,

• Informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,

• Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji
poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,

• Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,

• Datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,



Zasada konkurencyjności – protokół

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera następujące
załączniki:

I. Potwierdzenie właściwego upublicznienia zapytania ofertowego,

II. Złożone oferty,

III. Oświadczenie / oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy
złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu
zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy,
w tym biorące udział w procesie oceny ofert.



Zasada konkurencyjności – upublicznienie wyniku

Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki
zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę
wybranego wykonawcy.

Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia
wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia,
z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.



Zasada konkurencyjności – zawarcie umowy

Po przeprowadzeniu zasady konkurencyjności następuje podpisanie umowy
z wykonawcą (w przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych, postępowanie może zakończyć się podpisaniem więcej niż jednej
umowy).

W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy
z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą,
który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów.



Zasada konkurencyjności – zawarcie umowy

Umowę z wykonawcą oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia
należy sporządzić w formie pisemnej.

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy – poza wyjątkami określonymi w sekcji 6.5.2 pkt 22.



Prawo zamówień publicznych

Beneficjenci, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów Pzp
przeprowadzają postępowania powyżej kwoty 30 000,00 euro netto
zgodnie z jej przepisami (podrozdział 6.5 pkt. 3 Wytycznych).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).



Prawo zamówień publicznych – usługi społeczne

Przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są usługi wymienione
w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE (kody CPV).

Przykładowe usługi społeczne wg. dyrektyw:

• Usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne,

• Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury,

• Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,

• Świadczenia społeczne,

• Usługi religijne,

• Usługi hotelowe i restauracyjne,

• Inne usługi administracyjne i rządowe.



Prawo zamówień publicznych – usługi społeczne

Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu
o art. 138g ustawy Pzp, tj. zamówień, których wartość jest równa lub
przekracza wyrażoną w złotówkach równowartość 750 000 euro – w
przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub 1 000 000 euro – w przypadku
zamówień sektorowych.

W procedurze udzielania ww. zamówień przewidziano stosowanie m.in.
następujących przepisów ustawy Pzp: działu I rozdziału 2a, działu II rozdziału
5, działu V rozdziału 3 oraz działu VI, a także przepisów art. 17, art. 18, art. 93
ustawy oraz odpowiednie stosowanie art. 22–22d, art. 24, art. 29–30b oraz
art. 32–35 ustawy Pzp.



Prawo zamówień publicznych – usługi społeczne

Stosownie do treści art. 138o ust. 1 ustawy Pzp zamawiający udzielający zamówienia na
usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp,
ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą
spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp, tj. przeprowadza
postępowanie w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący i stosuje zasady
szczególnej publikacji ogłoszeń o tych zamówieniach.

Zgodnie z ustępem 3 ww. artykułu zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje
niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności:

1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia
oferty,

2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia,

3) kryteria oceny ofert.



Prawo zamówień publicznych – usługi społeczne

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu
zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę
w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający
niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie
internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.

Zgodnie z interpretacją UZP wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie
przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku odwołań
w ramach postepowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp
zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-
4 powyższego artykułu, a co za tym idzie zasadnym wydaje się twierdzenie, że
wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych
w dziale VI ustawy Pzp.



Nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków 
obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 

związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 971)

Załącznik –
Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych 

i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych.



Dziękuję za uwagę


