Warszawa, 9 lutego 2018 r.

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę przeprowadzenia
kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

1. Tytuł przyszłego zamówienia
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej (IP)
w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG), planuje udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu w 2018 roku
23 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach
POIG.
2. Miejsce i termin składania ofert na szacowanie przyszłego zamówienia
Wycenę w odpowiedzi na zapytanie o szacunkową wartość należy przesłać drogą elektroniczną
na adres:
anna.poczenta@ncbr.gov.pl
3. Termin składania informacji o cenie
Do dnia 16.02.2018 r. do godz. 23:59
4. Opis przedmiotu przyszłego zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w 2018 r. 23 (dwudziestu trzech) kontroli
trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach Działań 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Kontrola trwałości projektów obejmuje beneficjentów, którzy zobligowani są do przestrzegania
po zakończeniu realizacji projektu zasad określonych w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006.
Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia założonych celów oraz wskaźników produktu
i rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie projektu,
a także zapewnienia trwałości projektu, w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat od dnia zakończenia jego realizacji,
a w pozostałych przypadkach w okresie 5 lat.
Zakres kontroli trwałości projektów obejmuje następujące obszary oraz ma na celu uzyskanie
odpowiedzi na następujące pytania:
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I.

Ocena poddania operacji zasadniczej modyfikacji (sprawdzenie charakteru własności
nabytych w ramach projektu elementów infrastruktury oraz ocena beneficjenta pod
względem kontynuowania dotychczasowej działalności objętej zakresem zrealizowanego
projektu)
1) Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter i warunki jego wykonania
(znaczna modyfikacja)?
2) Czy podmiot zarządzający projektem jest tożsamy z podmiotem z umowy
o dofinansowanie?

II. Ocena wystąpienia nieuzasadnionej korzyści po stronie beneficjenta, jego kontrahenta lub
innego podmiotu (skonfrontowanie uzyskania korzyści przez te podmioty z celami
dofinansowania danego działania)
1) Czy beneficjent lub inny podmiot niebędący kontrahentem uzyskał przysporzenie
majątkowe polegające na uzyskaniu przychodu w wyniku zaprzestania działalności
produkcyjnej/zmiany charakteru własności elementu infrastruktury?
III. Weryfikacja pozostałych zagadnień związanych z zachowaniem trwałości projektu,
w szczególności: osiągnięcie głównego celu projektu, osiągnięcie i utrzymanie
wskaźników (produktu i rezultatu), wystąpienie dochodu, przestrzeganie zasady
zakazującej podwójnego finansowania, sprawdzenie statusu podatnika VAT, archiwizacja
dokumentacji oraz promocja projektu.
1) Czy cel projektu, określony w umowie o dofinansowanie, został osiągnięty
i jest zachowany (niezbędna opinia eksperta merytorycznego)?
2) Czy osiągnięte wskaźniki produktu są utrzymane?
3) Czy założone wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte i są utrzymane?
4) Czy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach projektu
są wykorzystywane do działań związanych z jego realizacją?
5) Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta od daty zakończenia realizacji projektu
w tym, czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do
odliczenia przez beneficjenta podatku VAT (czy nie nastąpiło naruszenie zasady
zakazu podwójnego finansowania)?
6) Czy beneficjent dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem
majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu (np. odpłatne prowadzenie badań
i szkoleń na zakupionej aparaturze lub wynajem laboratoriów)?
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7) Czy projekt generuje dochód w myśl art. 55 rozporządzenia Rady 1083/2006, tj. czy
przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia przewyższają koszty operacyjne
projektu?
8) Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne po zakończeniu
realizacji projektu, zgodnie z przepisami art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr
1828/2006 oraz zasadami określonymi przez IZ POIG w Przewodniku w zakresie
promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie
Programu?
9) Czy dokumentacja związana z realizacją projektu, niezbędna do zapewnienia
właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów
potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, jest archiwizowana zgodnie
z art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006), w tym w zakresie dochowania terminu
przechowania dokumentacji?
5. Miejsce realizacji przyszłego zamówienia
Kontrole przeprowadzone zostaną na terenie kraju, w miejscu realizacji projektów oraz
w siedzibie Beneficjenta.
6. Cel przyszłego zamówienia
Celem zamówienia jest zbadanie zachowania trwałości w 23 projektach tj. w okresie 3 lat od
daty zakończenia projektu w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców, a w pozostałych przypadkach w okresie 5 lat.
7. Kod CPV (nazwa kodu)
79313000-1 Realizacja usług kontrolnych
79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie
8. Harmonogram realizacji przyszłego zamówienia
1. Czas realizacji czynności kontrolnych wyniesie od 1 do 2 dni roboczych.
2. Terminem końcowym rozpoczęcia ostatniej kontroli trwałości będzie 5 listopada 2018 r.
9. Dodatkowe informacje
1. Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku
VAT.
2. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
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3. Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz
uwzględniać wszystkie koszty z nimi związane.
4. W przyszłym zamówieniu, umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który
będzie uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.
5. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do
utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych
i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji,
w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:
1) utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów
i serwerów komputerowych,
2) wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów
i konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
3) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych,
4) prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie,
tłumaczenie na inne języki.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
10. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie
zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest
równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
11. Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu szacunkowej wyceny.
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FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY: ..................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM: .................................................................................................
TELEFON: ....................................................................
FAKS:......................................................................
ADRES E-MAIL: ...........................................................
NUMER NIP: ................................................................
NUMER REGON: ........................................................

Wartość zamówienia na usługę przeprowadzenia kontroli trwałości po zakończeniu realizacji
projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia, oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu, za cenę:
Cena netto: ...........................................................
słownie złotych: ......................................................................................................................................
Wysokość stawki podatku VAT .............................%
Wartość podatku VAT .........................................................................................................
Cena brutto: ...................................................................................................
słownie złotych: ......................................................................................................................................

Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.
3. Złożona przez nas wycena jest zgodna z treścią zapytania.

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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