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Załącznik nr 2 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pilotażowego 

 

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ PARTNERA 

 

1. Partner oświadcza, że jest podmiotem wyłączonym z obowiązku stosowania ustawy 

z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). 

2. W związku z ust. 1 Lider zobowiązuje Partnera do przygotowania i przeprowadzenia 

w ramach Projektu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie 

wykonawców. W tym celu stosuje regulacje zawarte w aktualnej na dzień 

szacowania zamówienia wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zwane dalej: 

Wytycznymi).  

3. Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny 

i efektywny. Spełnienie powyższych wymogów następuje w drodze przeprowadzenia 

i udokumentowania zamówienia w trybie:  

a) rozeznania rynku – w przypadku zamówienia o wartości od 20 tys. PLN netto do 

50 tys. PLN netto włącznie; 

b) zasady konkurencyjności – w przypadku zamówień przekraczających wartość 

50 tys. PLN netto. 

4. Podstawą ustalenia wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite 

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez podatku od towarów i usług 

(VAT), ustalone z należytą starannością. Szacowanie jest dokumentowane w sposób 

zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w notatce z szacowania). 

5. Wymagane procedury w odniesieniu do rozeznania rynku określa podrozdział 6.5.1 

Wytycznych, z zastrzeżeniem pkt. 6), który nie obowiązuje.  

6. Wymagane procedury w odniesieniu do zasady konkurencyjności określa 

podrozdział 6.5.2 Wytycznych, z zastrzeżeniem pkt. 12), który nie obowiązuje. 

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Partnera warunków i procedur 

postepowania o udzielenie zamówienia, Lider uznaje całość lub część wydatków 

związanych z tym zamówieniem za poniesione w sposób nieprawidłowy.  

8. Za nienależyte wykonanie zamówienia Partner stosuje kary umowne, które 

wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą.  

9. Partner przy udzielaniu zamówienia jest zobowiązany do upublicznienia zapytania 

ofertowego w na swojej stronie internetowej, dostępnej pod adresem: 

Naukabiznes.pl. Partner zobowiązuje się do pozycjonowania strony, tak aby była 

dostępna dla jak największej liczby odbiorców.  
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10. W kwestiach nieokreślonych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa krajowego, 

w tym interpretacje wydane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

odnoszące się do zasady konkurencyjności i rozeznania rynku.  

 


