Warszawa, dnia 11.09.2018 r.
Dotyczy postępowania: P/275/DK/2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia analiz sytuacji finansowej
podmiotów będących beneficjentami projektów finansowanych ze środków
Unii Europejskiej

W związku z prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
postępowaniami administracyjnymi w sprawie udzielania ulg, zapraszamy do złożenia oferty
na „Wykonanie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia analiz sytuacji
finansowej na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie
udzielania ulg podmiotom będącym beneficjentami projektów finansowanych ze
środków Unii Europejskiej, tj. mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom,
stowarzyszeniom, fundacjom, spółkom, osobom fizycznym, jednostkom oświaty,
jednostkom samorządu terytorialnego”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017, poz. 1579 ze zm.), przeprowadzane zgodnie z zasadą konkurencyjności.

I. ZAMAWIAJĄCY
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
REGON 017181095
NIP 526-25-01-444
www.parp.gov.pl
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia
analiz sytuacji finansowej (max. 18 analiz) na potrzeby prowadzenia postępowań
administracyjnych w sprawie udzielenia ulg podmiotom będącym beneficjentami projektów
finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Celem analizy jest wydanie opinii w zakresie określenia zasadności udzielenia podmiotowi
ulgi w spłacie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz określenie kwoty pomocy publicznej
lub pomocy de minimis (jeżeli występuje) z tego tytułu i podstawy prawnej jej udzielenia.

Analiza finansowa stanowić będzie element uzasadnienia decyzji administracyjnej
w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie należności (tj. umorzenia należności w całości lub
w części, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia płatności na raty). Do udzielenia ulg
stosowane są przepisy art. 60-67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.) oraz Działu III Ordynacji Podatkowej (Dz. U. z 2017, poz. 201
ze zm).
Analiza wniosku alternatywnego złożonego przez Beneficjenta (zawierającego różne rodzaje
ulg) traktowana jest jak jedno zlecenie.
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.
Warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik
nr 5 do Zaproszenia.
Kod CPV: 79212500-8 Usługi kontroli rachunkowej.
Zamówienie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy Unii
Europejskiej 2014-2020.
Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie
postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach
dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest
niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku
z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na
przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania
i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie lub
dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne
pisemne oświadczenie (ust. 7 formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do
Zaproszenia).
III. TERMIN REALIZACJI
Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 30 czerwca
2021 r., przy czym Analizy zostaną przeprowadzone do dnia 31 grudnia 2019 r. W okresie
18 miesięcy od dnia przyjęcia danej Analizy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
wsparcie Zamawiającemu w postaci odniesienia się do uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez
stronę postępowania administracyjnego lub organ II instancji do przyjętej Analizy

IV. WARUNKI UDZIAŁU
Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
Zaproszenia (w przeciwnym przypadku, oferta musi zawierać wszystkie informacje
wymagane przez Zamawiającego).
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące
wymagania:
1. wymagania formalne konieczne do spełnienia przez Wykonawcę:
1) korzysta z pełni praw publicznych;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) nie pozostaje w stosunku pracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (zwanej
dalej: PARP);
5) nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;
6) nie jest zaangażowany w innych instytucjach uczestniczących w realizacji Programów
Operacyjnych lub zaangażowanie nie powoduje konfliktu interesów oraz podwójnego
finansowania;
7) nie jest aktualnie beneficjentem umowy o dofinansowanie zawartej z PARP.
Spełnienie wymogów formalnych zostaje udokumentowane poprzez złożenie oświadczenia.
2. wymagania merytoryczne konieczne do spełnienia:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu
wyznaczonego na złożenie oferty, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 usługi polegające na
sporządzeniu analizy finansowej o wartości co najmniej 10 000 zł brutto każdej usługi;
2) Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do
wykonania zamówienia, która:
a) jest ekspertem z zakresu analiz finansowych oraz posiada uprawnienia biegłego
rewidenta, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017, poz. 1089, ze zm.),
lub
b) legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich
ekonomicznych lub studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości,
wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu, była

uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami do nadawania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
i
c) wykaże, że w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu wyznaczonego na
złożenie oferty zrealizowała co najmniej 3 usługi polegające na sporządzeniu analizy
finansowej o wartości co najmniej 5 000 zł brutto każdej usługi.
W celu potwierdzenia spełniania warunków wskazanych w ust. 2 pkt 1 Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia wykazu usług, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
Zaproszenia wraz z kopią dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie,
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W celu potwierdzenia spełniania warunków wskazanych w ust. 2 pkt 2 Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zaproszenia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę
więcej niż jednej oferty lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteriami, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty są: Cena brutto
zamówienia oraz Zespół projektowy.
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta uzyska największą
liczbę punktów wg następujących kryteriów:
1) „Cena brutto zamówienia” - waga 70% (maksymalnie 70 punktów)
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena brutto zamówienia” zostanie dokonana
na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto za realizację
usługi będącej przedmiotem zamówienia.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Cn
Cof = ------------ x 70 pkt
Cbo
Gdzie:
Cof = liczba punktów za kryterium cena
Cn = najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert
Cbo = cena brutto oferty badanej

2) „Zespół projektowy” - waga 30% (maksymalnie 30 punktów)
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje zespół projektowy składający się z dwóch (lub
więcej) osób spełniających wymagania (dla każdej osoby oddzielnie) określone w
rozdziale IV ust. 2 pkt 2 uzyska 30 pkt, przy czym informacje dotyczące „dodatkowej
osoby” nie podlegają uzupełnieniu przez Wykonawcę w trakcie oceny ofert.
Dodatkowe osoby/osobę należy wykazać w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona
i który uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu
uzupełnienia (z wyjątkiem elementów ocenianych w kryteriach) lub wyjaśnienia treści ofert.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2018 r. do godz. 16.30:
a) drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty przez Wykonawcę wraz
z załącznikami – na adres: pzp@parp.gov.pl W tytule maila proszę wpisać: „Oferta na
usługi eksperckie w zakresie przeprowadzania analiz sytuacji finansowej podmiotów”,
lub
b) w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z adnotacją „Oferta na usługi eksperckie
w zakresie przeprowadzania analiz sytuacji finansowej podmiotów”, osobiście lub za
pośrednictwem poczty na adres:
Biuro Zamówień Publicznych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
Osoba do kontaktu:
Urszula Załoga
tel. 22 432 81 47
e-mail: urszula_zaloga@parp.gov.pl
Oferty składane przez wykonawców są ważne do momentu ich odwołania przez osoby, które
je złożyły, lub do momentu wyboru wykonawcy przez PARP.
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do złożenia ofert
bez podania przyczyny. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem
niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta
najkorzystniejsza będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia i nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty
najkorzystniejszej.
VIII. ZAWARCIE UMOWY
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie ze wzorem umowy
stanowiącym Załącznik nr 5 do Zaproszenia.
IX. WYKLUCZENIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczone są podmioty powiązane
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
podrozdział 6.5.2 Zasada konkurencyjności pkt 3, ze szczególnym uwzględnieniem treści
art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, ze zm.) dotyczące powiązań osobowych lub
kapitałowych, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania
wymogów.
X. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Analizy
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Wykaz osób
Załącznik nr 5 – Wzór umowy

