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Rekomendacje w zakresie ponoszenia wydatków w projekcie z zachowaniem zasad 

przejrzystości i uczciwej konkurencji 

 

Grantobiorcy, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy  

o zamówieniach publicznych, zobligowani są do ponoszenia wydatków projektu zgodnie  

z zasadą przejrzystości i uczciwej konkurencji. Konsekwencją niedostosowania się do jej założeń 

jest niekwalifikowalność wydatków. 

 

Grantobiorca, zgodnie z Art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299), nie może dokonać zakupu towarów 

lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantobiorcą, 

a wykonawcą/dostawcą towarów lub usług, polegające 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie  

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków oferenci towarów i usług powinni składać 

oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zawierających powyższe zapisy. Również osoby 

dokonujące oceny ofert powinny składać analogiczne oświadczenia. 

 

Sumowanie zamówień 

Grantobiorca ma obowiązek sumowania zamówień tego samego rodzaju na potrzeby 

prawidłowego realizowania zakupów. Ustalając, czy w przypadku zlecenia usług, dostaw i robót 

budowlanych występuje jedno zamówienie, czy też kilka odrębnych, jest zobowiązany wziąć pod 

uwagę łącznie określone kryteria. Chodzi tu o tożsamość zamówienia: 

1. przedmiotową (usługi, towary, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym 

przeznaczeniu),  

2. czasową (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie- w praktyce rozpatrywaną 

perspektywą czasową jest okres realizacji projektu określony we wniosku). 

3. podmiotową (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). 



2 
 

 
 

W świetle tych kryteriów Grantobiorca będzie miał do czynienia z jednym zamówieniem, gdy 

planowane do udzielenia w okresie realizacji projektu zamówienia mają to samo przeznaczenie 

i mogą być wykonywane przez jednego wykonawcę. 

 

Zakupy od 20 tys. zł (bez VAT) 

Grantobiorca winien stosować następujące reguły: 

a) Grantobiorca zobowiązany jest w celu potwierdzenia zasady przejrzystości  

i uczciwej konkurencji, dokładając wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu 

interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności oraz zachowując 

formę pisemną przy dokonywaniu czynności związanych z udzieleniem zamówienia, do 

udokumentowania wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert, po 

dokonaniu rozeznania rynku w formie pisemnej lub przekazania uzasadnienia dlaczego 

rozeznanie rynku nie było możliwe lub zasadne;  

b) wymóg przeprowadzenia rozeznania rynku w formie pisemnej zostanie uznany za 

spełniony przez przedstawienie np. skierowanych do potencjalnych wykonawców 

zapytań ofertowych wraz z otrzymanymi ofertami, aktualnych wydruków ze stron 

internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców, dokumenty 

potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę: pisma, wydruku 

listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającego oferty lub 

informacje handlowe (zawierające datę wydruku), oferty lub informacje handlowe 

przesłane przez wykonawców z własnej inicjatywy; 

c) rozmowa telefoniczna z potencjalnymi wykonawcami jako mająca charakter ustny oraz 

notatka służbowa potwierdzająca takie rozmowy nie może być uznana za 

udokumentowane rozeznanie rynku; 

d) zaleca się skierowanie zapytania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców  

w celu potwierdzenia zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji, przy czym  

w przypadku niemożności uzyskania tylu ofert każdy przypadek będzie badany 

indywidualnie. 

e) przedmiotowe dokonanie porównania ofert nie warunkuje wyłonienia Wykonawcy 

jednej ze złożonych ofert, a docelowo ma służyć oszacowaniu rynkowej wartości 

usługi. 

f) dokumentacja z przeprowadzonych postępowań powinna być sporządzona z 

zachowaniem, ścieżki audytu. 
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