ZAPYTANIE ofertowe na przeprowadzenie analiz statusu wskazanych przez Zamawiającego
przedsiębiorstw jako mikro, małych i średnich.
I.
Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie analiz statusu wskazanych przez zamawiającego przedsiębiorstw jako mikro, małych
i średnich.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetów I i II PO IR
ma obowiązek weryfikacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przed zawarciem umów
o dofinansowanie, jak również po ich podpisaniu, w zakresie statusu prawnego mając na względzie
m.in. powiązania oraz informacje przedstawiane we wniosku o dofinansowanie ukazane w oświadczeniu
o statusie przedsiębiorcy. Zamawiający przewiduje zamówienie 500 szt. analiz w latach 2017 - 2018
w zakresie weryfikacji deklarowanych przez przedsiębiorstwa statusów przedsiębiorstw należących
do grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wykonanie zamówienia będzie polegało
na przeprowadzeniu analiz statusów wskazanych przez Zamawiającego przedsiębiorstw. Analizy swoim
zakresem powinny objąć weryfikację przekazanych przez Wnioskodawców informacji o wielkości
zatrudnienia oraz wielkości obrotu sumy i bilansu, w celu określenia statusu przedsiębiorstwa (mikro,
mały, średni, duży), a co za tym idzie wnioskowanej intensywności pomocy publicznej. W wyniku
przeprowadzenia analiz konieczne będzie dostarczenie do NCBR zweryfikowanych, podpisanych przez
ekspertów, analiz statusów przedsiębiorców na wzorze Formularza analizy statusu prawnego
Wnioskodawcy (MŚP) POIR stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Minimalny zakres jednej analizy powinien być weryfikowany na podstawie:
1. Oświadczenia o statusie analizowanych przedsiębiorstw, zawierające m.in. dane
o wielkości przedsiębiorstwa oraz analiza finansowa, które znajdują się we wniosku
o dofinansowanie projektu (ogólny wzór oświadczenia w Załączniku nr 5 – dokument
dostarczony przez Zamawiającego),
2. Ogólnodostępnych źródeł danych o przedsiębiorstwach, tj. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i inne – źródła do wykorzystania przez
Wykonawcę,
3. Raportu nt. powiązań analizowanego MŚP z innymi podmiotami – dostarczony przez
Zamawiającego na podstawie raportów generowanych przez Zamawiającego,
4. Udostępnionych sprawozdań finansowych Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
z okresu z przed podpisania umowy, sporządzone zgodnie z przepisami
o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców) lub w przypadku gdy
przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji
o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro i małych
przedsiębiorców).
5. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
6. Innych źródeł uzgodnionych w trakcie realizacji zamówienia pomiędzy stronami, wskazanymi
w opisie metodologii stanowiącej element oferty.
W celu określenia wielkości przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy zawarte w Załączniku
I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(dalej: „Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”).
W przypadku konieczności pozyskania od Wnioskodawcy dodatkowych informacji Wykonawca
zamówienia zwraca się z prośbą o ich pozyskanie bezpośrednio do podlegającego analizie
Wnioskodawcy, informując o tym fakcie właściwych pracowników Zamawiającego.
II.

Wykonawca, któremu udzielone będzie zamówienie zobowiązany jest do:

1. Przeprowadzenia analiz statusu Wnioskodawców. Analiza powinna więc objąć swoim zakresem
ocenę przekazanych przez Wnioskodawców informacji o wielkości zatrudnienia oraz wielkości
obrotu sumy i bilansu, w celu określenia statusu przedsiębiorstwa (mikro, mały, średni), a co za
tym idzie wnioskowanej intensywności pomocy publicznej.
2. Dostarczenia do NCBR zweryfikowanego i podpisanego przez eksperta wskazanego w ofercie
i wypełnionego formularza analizy statusu przedsiębiorcy stanowiącego Załącznik nr 1
do niniejszego dokumentu.
3. Wykonawca ubiegający się o udzielnie zamówienia, musi wykazać, iż jest zdolny do jego
wykonania. W tym celu winien wykazać, iż spełnia warunek udziału w postępowaniu, polegający
na zapewnieniu, co najmniej 3 ekspertów posiadających wiedzę i umiejętności
do przeprowadzenia analizy statusu przedsiębiorców. Wiedza powinna być potwierdzona
dwuletnim doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich pięciu lat w zakresie związanym z
analizami prawnymi w obszarze prawa gospodarczego i zagadnień związanych z przepisami
pomocy publicznej i/lub realizacją analiz finansowym w zakresie pomocy publicznej.
Wskazanie minimalnej ilości ekspertów wynika z możliwości występowania okresów kumulacji zleceń
o których mowa w punkcie III niniejszego dokumentu. Formularz wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a do formularza oferty stanowiącego Załącznik
nr 2 do niniejszego dokumentu.
III.

Terminy i miejsce realizacji umowy:

1. Miejsce wykonywania analiz zapewnia Wykonawca;
2. Komunikacja stron będzie odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, w tym celu
Zamawiający i Wykonawca wskażą adresy poczty e-mail;
3. Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy przekaże
Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie opis metodologii analizy
statusu przedsiębiorstwa z grupy MŚP, w tym wskazane źródła (np. wywiadownie gospodarcze)
na podstawie których, będzie wypełniany formularz analizy statusów przedsiębiorców
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
4. W przypadku uwag Zamawiającego do złożonego przez Wykonawcę opisu metodologii analizy
statusu przedsiębiorstwa z grupy MŚP, Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia
drogą elektroniczną w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania opisu metodologii.
W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do uwag Zamawiającego
w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń od Zamawiającego.
Po uzgodnieniu metodologii analizy statusu przedsiębiorstwa z grupy MŚP, dokument
przekazywany jest w wersji papierowej na adres Zamawiającego;
5. Analizy będą wykonywane na podstawie zlecenia Zamawiającego obejmującego wykonanie
danej Analizy (dalej: „Zlecenie” lub „Zlecenia”) w trybie ciągłym do dnia 31.12.2018 r. albo
do wyczerpania kwoty, wykonania całości przedmiotu zamówienia, która zawarta będzie
w Umowie (tj. wynagrodzenia należnego za wykonanie 500 sztuk analiz) w zależności, która
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z podanych okoliczności nastąpi wcześniej. Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy
w transzach, w każdy pierwszy dzień roboczy tygodnia do czasu zakończania obowiązywania
Umowy, począwszy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego metodologii analizy statusu.
Zlecenie wykonania danej analizy zawiera wskazanie danych przedsiębiorstwa, które jej
podlega;
W wyniku realizacji prac stanowiących Przedmiot Umowy, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu wykonane analizy w formie wypełnionych, zweryfikowanych i podpisanych
przez Eksperta Formularzy (wzór w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania) w transzach
przekazywanych w terminach zależnych od liczby Zleceń, i Zapytaniem ofertowym, o których
mowa w poniższych punktach w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego w jednym
egzemplarzu sporządzonym w języku polskim oraz w formie elektronicznej na adres poczty
elektronicznej wskazany w Umowie;
W przypadku, gdy liczba zleceń przekazanych w danej transzy nie będzie większa niż 50 szt.,
termin dostarczenia jednej analizy wynika z Oferty, jednak nie może być dłuższy
niż 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania Zlecenia Wykonawcy;
Jeżeli liczba przekazanych w jednej transzy zleceń przekroczy 50 szt., w związku z kumulacją
Zleceń wynikającą ze zwiększonej liczby wniosków o dofinansowanie rekomendowanych
do dofinansowania lub konieczności przeprowadzenia analiz na potrzeby podpisanych już umów
o dofinansowanie, Wykonawca będzie uprawniony do wydłużenia terminu dostarczenia jednej
analizy określonego przez oferenta, o dodatkowe 5 dni kalendarzowych;
Zamawiający w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania analizy w wersji
elektronicznej zaakceptuje ją poprzez wysłanie potwierdzenia należytego wykonania w formie
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie lub w tej formie zgłosi
zastrzeżenia;
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń wskazujących, w jakim zakresie analiza
nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, Wykonawca, w terminie
nieprzekraczającym 5 dni kalendarzowych od zgłoszenia zastrzeżeń, udzieli stosownych
wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego
tytułu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony będzie od dnia przekazania
zastrzeżeń na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego;
Przesunięcie terminu wykonania Analizy ponad termin dostarczenia jednej Analizy, który wynika
z Oferty jest możliwe za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie elektronicznej i wysłaną
na adres e-mail Wykonawcy wskazany w Umowie pod warunkiem sporządzenia przez
Wykonawcę w formie pisemnej uzasadnienia przedłużenia terminu i zaakceptowania go przez
Zamawiającego. Akceptacja uzasadnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić
również za pośrednictwem poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest
przeprowadzenie spotkania z udziałem przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem analizy,
Zamawiającego i Wykonawcy;
Dostarczenie należycie wykonanej analizy w formie pisemnej na adres Zamawiającego
i w formie elektronicznej (w formacie rtf lub doc) na adres wskazany w Umowie oraz odbiór
analizy bez zastrzeżeń potwierdzony podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru, (dalej:
„Protokół odbioru”) jest podstawą do wystawienia faktury VAT oraz wypłaty wynagrodzenia
o którym mowa w Umowie. Protokół odbioru, faktura i wynagrodzenie obejmują należycie
wykonane analizy w danym miesiącu kalendarzowym.
Sposób płatności:

1. Wynagrodzenie, będzie płatne miesięcznie na podstawie faktury VAT, wystawionej przez

Wykonawcę do 5-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym analizy
zostały wykonane i przyjęte przez Zamawiającego. Wynagrodzenie, które obejmuje faktura
VAT, o której mowa w zdaniu poprzednim jest obliczane na podstawie liczby należycie
wykonanych analiz w danym miesiącu kalendarzowym i ceny jednostkowej analizy określonej w
Umowie na podstawie złożonej oferty.
V.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postepowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania niniejszego Zamówienia.
W tym celu Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej
3 ekspertami posiadającymi wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia analizy statusu
przedsiębiorców tj. dwuletnie doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, w zakresie związanym z analizami prawnymi w obszarze prawa
gospodarczego i zagadnień związanych z przepisami pomocy publicznej i/lub realizacją analiz
finansowych w zakresie pomocy publicznej.
VI.

Sposób przygotowania i złożenia oferty:

1. Termin składania ofert upływa dnia 6 października 2017 r. Oferty, które wpłyną
po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zostać złożona
na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
2. Do oferty powinien zostać załączony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia znajdujący się w Załączniku nr 1a do formularza oferty stanowiącego Załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Cenę oferty za wykonanie jednej analizy
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
4. Cena oferty brutto powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych dodatkowych świadczeń.
6. Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, odpowiada wyłącznie Wykonawca.
7. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę Zamówienia, skutki
błędów w ofercie ponosić będzie Wykonawca. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe
zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków
wykonania Zamówienia oraz skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
Oferta (zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego)
musi zostać przesłana przez Wykonawcę w formie elektronicznej (podpisany skan),
wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 do formularza oferty, drogą mailową na adres:
jacek.smyla@ncbr.gov.pl .
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Wykonawca może złożyć wyłącznie
jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Dokumenty ofertowe muszą być
podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania.
VII.

Kryteria oceny oferty i sposób przyznawania punktacji:

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o podane
kryteria wyboru. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje suma punktów przyznana, za kryterium
ceny oraz kryterium czasu wykonania jednej analizy statusu przedsiębiorstwa. Łączna suma punktów
jaką można uzyskać w ocenie dwóch kryteriów wynosi 100 punktów
1. Kryterium cena (maksymalnie 90 pkt):
Liczone (najniższa zaoferowana cena brutto analizy statusu jednego przedsiębiorstwa / cena ocenianej
oferty brutto analizy statusu jednego przedsiębiorstwa) x 90. Punkty w kryterium ,,cena” zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 90 punktów.
2. Kryterium dotyczące terminu wykonania jednej analizy od 0 do 10 pkt.
Punkty za kryterium: termin wykonania analiz, zostaną przyznane każdej z ofert w zależności od
wskazanego w ofercie terminu realizacji analizy statusu jednego przedsiębiorstwa, przy założeniu, że nie
więcej niż 50 analiz statusów przedsiębiorstw zostanie zleconych Wykonawcy do realizacji tego samego
dnia i w ciągu kolejnych dni zadeklarowanych przez Wykonawcę jako termin realizacji, zgodnie z
poniższą tabelą punktową:
Liczba
dni
kalendarzowych
Liczba punktów
zadeklarowanych przez Wykonawcę na
sporządzenie do 50 analiz, przy założeniu,
że maksymalnie 50 analiz zostanie
zleconych Wykonawcy tego samego dnia
(liczone od dnia następnego po zleceniu)
7 dni kalendarzowych

0 punktów

6-5 dni kalendarzowych

3 punkty

4-3 dni kalendarzowe

6 punktów

2 dni kalendarzowe

10 punktów

Oferty, w których Wykonawcy zaproponują powyżej 7 dni kalendarzowych na sporządzanie ww. analiz
zostaną odrzucone.
Wykonawca za kryterium „termin wykonania analiz” może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w zapytaniu i uzyska największą liczbę punktów ogółem zgodnie
z przyjętymi kryteriami oceny ofert.
VIII.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Wykluczenia
Wykonawcy,
który
nie
wykazał
spełniania
w postępowaniu określonego w rozdziale V zapytania ofertowego.

warunku

udziału

2. Negocjacji warunków przyszłej umowy z jednym lub kilkoma wykonawcami.
3. Odstąpienia od Zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych
warunków współpracy.

4. Żądania, w toku badania i oceny ofert, od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień
dotyczących dokumentów lub treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
kierowania wezwania tylko do Wykonawcy, którego ofertę oceni jako najkorzystniejszą.
5. Poprawy w ofercie:




oczywistych omyłek pisarskich,
oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty.

6. Odrzucenia oferty, jeżeli:





jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia, z zastrzeżeniem dotyczącym
poprawienia omyłek,
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.



Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności, jeżeli:



nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,



cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie Zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
jeżeli postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia
bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.






7. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz załączników przed upływem terminu składania ofert.
8. Zmiany terminu składania ofert.
9. Odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne
z udzieleniem Zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków
w postaci zawarcia umowy). Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.
IX.

Dodatkowe dokumenty i akty prawne:

Dokumenty i akty prawne w zakresie aktualnych konkursów NCBR w ramach PO IR dostępne są na
stronie internetowej Zamawiającego, przekierowania zostały umieszczone w poniższych nazwach
dokumentów:
1. Dokumentacja konkursowa w ramach aktualnych ogłoszonych konkursów NCBR i planowanych
w roku 2017 dostępna jest pod adresem strony internetowej
2. Rozporządzenie Komisji UE 651/2014, w tym załącznik I do rozporządzenia Komisji – dokument
dostępny pod adresem strony internetowej

4. Poradnik Komisji Europejskiej dla użytkowników dotyczący definicji MŚP - dokument dostępny
pod adresem strony internetowej
5. Pomocniczo na stronie internetowej pod adresem: http://kwalifikator.een.org.pl/ dostępny jest
kwalifikator MŚP, który służy do określania wielkości przedsiębiorstwa
X.

Kontakt

Adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.
Ewentualne pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie drogą elektroniczną na
adres mail: jacek.smyla@ncbr.gov.pl .
XI.

Kod CPV: 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 Formularz analizy statusu prawnego Wnioskodawcy (MŚP) POIR.
Załącznik nr 2 Formularz oferty dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Załącznik nr 3 Istotne postanowienia Wzór Umowy
Załącznik nr 4 Wzór Protokołu odbioru prac
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP.

Załącznik nr 1
Formularz analizy statusu prawnego Wnioskodawcy (MŚP) POIR
numer wniosku:

…………………….

nazwa Wnioskodawcy: …………………….
tytuł projektu: …………………….

Lp.

PYTANIA DOT. PRZEDSIĘBIORCY

WERYFIKACJA STATUSU PRZEDSIĘBIORCY:
I.1.

Czy status wnioskodawcy jest zgodny ze statusem
wykazanym we wniosku o dofinansowanie ?
(weryfikacja odbywa się na podstawie dokumentów)

I.2.

Czy Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy i dane w
nim przedstawione potwierdzają status MŚP ?
w szczególności:

I.2.a

Czy przedsiębiorca jest przedsiębiorstwem
samodzielnym / niezależnym i przedstawione dane
dot. wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotów ze
sprzedaży netto lub sumy aktywów bilansu są
właściwe dla wskazanego we wniosku statusu
przedsiębiorcy ?

I.2.b

Czy przedsiębiorca pozostaje w relacji przedsiębiorstw
/ podmiotów partnerskich z innym / innymi
podmiotami oraz czy przedstawione dane dot.
wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotów ze
sprzedaży netto lub sumy aktywów bilansu zostały
określone zgodnie z zasadami kumulacji danych
podmiotów powiązanych, określonych w Załączniku
nr I do Rozporządzenia nr 651/2014 i są właściwe dla
wskazanego we wniosku statusu przedsiębiorcy ?

I.2.c

Czy przedsiębiorca pozostaje w relacji przedsiębiorstw
/ podmiotów powiązanych z innym/innymi
podmiotami oraz czy przedstawione dane dot.
wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotów ze
sprzedaży netto lub rocznej sumy aktywów bilansu
zostały określone zgodnie z zasadami kumulacji
danych podmiotów powiązanych, określonych w
Załączniku nr I do Rozporządzenia nr 651/2014 są

TA
K

NIE

NIE
DOTYC
ZY

UWAGI

Lp.

PYTANIA DOT. PRZEDSIĘBIORCY
właściwe dla wskazanego we wniosku statusu
przedsiębiorcy ?

I.2.d

Czy raport sprawdzający istnienie faktycznych
powiązań wnioskodawcy potwierdza status
Wnioskodawcy jako MŚP zadeklarowany na etapie
składania wniosku o dofinansowanie ?
Czy z danych przedstawionych przez Wnioskodawcę
wynika, że wystąpiła zmiana statusu przedsiębiorcy,
tj. czy wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają
lub spadają poniżej progu zatrudnienia lub pułapu
finansowego, a zjawisko to powtórzyło się w ciągu
dwóch następujących po sobie okresów
obrachunkowych bądź też nastąpiła zmiana statusu
przedsiębiorstwa w wyniku zmian w strukturze
właścicielskiej przedsiębiorstwa (przejęcia
przedsiębiorstwa) ?

I.3.

ZMIANA STATUSU PRZEDSIĘBIORCY (jeśli dotyczy)
Zmiana statusu przedsiębiorcy ze statusu przedsiębiorcy:
-

MIKRO



-

MAŁEGO



-

ŚREDNIEGO



-

INNEGO NIŻ MŚP



na status przedsiębiorcy:
-

MIKRO



-

MAŁEGO



-

ŚREDNIEGO



-

INNEGO NIŻ MŚP



Analizę opracował (imię i nazwisko):
Data

TA
K

NIE

NIE
DOTYC
ZY

UWAGI

Podpis
Osoba akceptująca w NCBR (imię i nazwisko):
Data
Podpis
Wyjaśnienia:
Za „przedsiębiorstwo samodzielne” uważa się przedsiębiorstwo, które:
 nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim
udziałów;
 posiada poniżej 25 % kapitału lub głosów (w zależności która z tych wielkości jest większa) w jednym
lub kilku przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów
(w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.
 jeśli przedsiębiorstwo jest samodzielne, to oznacza to, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim,
ani przedsiębiorstwem powiązanym z innym przedsiębiorstwem.
Przedsiębiorstwo może posiadać kilku inwestorów, z których każdy ma w nim poniżej 25 % kapitału
lub głosów i nadal pozostać przedsiębiorstwem samodzielnym, pod warunkiem, że inwestorzy ci nie są
ze sobą powiązani („przedsiębiorstwa powiązane”). Jeśli ci inwestorzy są ze sobą powiązani,
przedsiębiorstwo zostanie uznane za partnerskie lub powiązane, w zależności od indywidualnej
sytuacji.
WYJĄTKI:
Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych
przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap
25 %, pod warunkiem że nie są oni powiązani w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika nr 1 Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:
 publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub anioły biznesu, tj. grupy
osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które
inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji aniołów
biznesu w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1.250.000 EUR;
 uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
 inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;
 niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców
poniżej 5 000.
W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego podstawą do sprawdzenia, czy zachowuje ono progi
i pułapy jest liczba osób zatrudnionych i dane finansowe zawarte w jego sprawozdaniach finansowych.
„Przedsiębiorstwa partnerskie” oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały
zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika nr 1
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i między którymi istnieją następujące związki:
 przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub
wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej

25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream)
lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.
Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa, danych
przedsiębiorstwa partnerskiego w stopniu proporcjonalnym do procentowego udziału w kapitale lub
prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa).
„Przedsiębiorstwa powiązane”, które pozostają w jednym ze związków opisanych powyżej za
pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa
w art.3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, również uznaje
się za powiązane.
Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy
osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli
prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach
pokrewnych w rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów
wspólnotowego prawa konkurencji (Dz.U. WE C 372/5).
Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na
wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego.
WYJĄTKI:
Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w art. 3 ust 2 akapit drugi
Załącznika 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w
zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/akcjonariuszy.
Poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 akapit drugi Załącznika nr 1 przedsiębiorstwa nie można
uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli – zgodnie z art. 3 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 - 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie
lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny (ang. public body).
UWAGA! Zasadniczym założeniem uznania przedsiębiorstwa za powiązane jest kwestia
dominującego wpływu. Nie jest przy tym istotne, czy jednostka dominującą jest podmiot będący
wnioskodawcą czy też inny przedsiębiorca mający dominujący wpływ na wnioskodawcę, a zatem
zależności te należy rozpatrywać niejako obustronnie.
Określając powiązania pomiędzy przedsiębiorcami należy zwracać również uwagę na występowanie
ewentualnych powiązań przez osoby fizyczne lub grupę osób fizycznych (np. powiązania rodzinne)
dotyczących:
 powiązań gospodarczych (stosunki handlowe – osiąganie obrotów ze sprzedaży w ramach
podmiotów powiązanych przez osoby fizyczne lub grupy osób; relacje finansowe – istnienie
wzajemnych relacji finansowych, wskazujących na możliwość wsparcia przedsiębiorstwa
wnioskodawcy ze strony podmiotów powiązanych przez osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych,
takich jak pożyczki, poręczenia kredytów wspólne inwestycje majątkowe lub kapitałowe, umowy
użyczenia, najmu lub dzierżawy, umowa franczyzy, itp.; wizerunek podmiotów – marka/nazwa
podmiotu, logo podmiotu, adres strony www; wspólne występowanie na rynku – wspólni klienci,
wspólni dostawcy, wspólni usługodawcy – np. usługi księgowe, reklamowe, prawnicze,
informatyczne, wspólny zakres oferowanych produktów lub usług)
 powiązań organizacyjnych (np. małżonek/ka prowadzący działalność gospodarczą na tym samym
rynku lub rynku pokrewnym).

Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu
zatrudnienia oraz pułapów finansowych, od których uzależnia się posiadanie bądź utratę statusu
MŚP. Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa 100% wartości
zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, które w badanym przedsiębiorstwie ma
większość głosów, lub 100% wartości zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, w
którym badane przedsiębiorstwo ma większość głosów.

Załącznik Nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
lub nazwa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

...................................................................................................................................................................
pełna nazwa Wykonawcy

...................................................................................................................................................................................
adres wraz z kodem pocztowym

...................................................................................................................................................................................
imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

OFERTA NA:

ANALIZĘ STATUSU WNIOSKODAWCY JAKO MŚP
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. „przeprowadzenia analiz statusu wskazanych przez
Zamawiającego przedsiębiorstw jako mikro, małych i średnich”, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu ofertowym, za kwotę:
Cena oferty netto (cena za analizę statusu 1 podmiotu): …………….… zł
(słownie zł:………………………………………………………….)
Stawka Vat………

Cena oferty brutto (cena za analizę statusu 1 podmiotu): …………….… zł
(słownie zł: …………………………………………………………………….)

Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania ofertowego.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Pojedynczą analizę wykonam w ciągu …. dni kalendarzowych, przy założeniu, że nie więcej niż 50 analiz zostanie
mi zleconych do realizacji tego samego dnia i w ciągu kolejnych dni zadeklarowanych przeze mnie powyżej,

Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
Załącznik 1a. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia

…………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Załącznik 1a. Formularz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
1. Ekspert
Ekspert posiadający wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia analizy statusu przedsiębiorców. Wiedza
powinna być potwierdzona dwuletnim doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich pięciu lat w
zakresie związanym z analizami prawnymi w obszarze prawa gospodarczego i zagadnień związanych z
przepisami pomocy publicznej i/lub realizacją analiz finansowym w zakresie pomocy publicznej.
……………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko oraz wykształcenie)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj wykonywanych prac

Okres realizacji prac
1.

Okres realizacji prac

3.

od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Nazwa i adres jednostki dla
której ww. prace były
wykonywane
Dane kontaktowe do
jednostki dla której ww.
prace były wykonywane, w
celu możliwości
potwierdzenia opisanego
doświadczenia.
Rodzaj wykonywanych prac

2

……..…………………………………..………………
……..…………………………………..………………

……..…………………………………..………………
……..…………………………………..………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Nazwa i adres jednostki dla
której ww. prace były
wykonywane
Dane kontaktowe do
jednostki dla której ww.
prace były wykonywane, w
celu możliwości
potwierdzenia opisanego
doświadczenia.
Rodzaj wykonywanych prac

……..…………………………………..………………
……..…………………………………..………………

Okres realizacji prac

od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Nazwa i adres jednostki dla
której ww. prace były
wykonywane
Dane kontaktowe do
jednostki dla której ww.
prace były wykonywane, w
celu możliwości
potwierdzenia opisanego
doświadczenia.
2. Ekspert
Ekspert posiadający wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia analizy statusu przedsiębiorców. Wiedza
powinna być potwierdzona dwuletnim doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich pięciu lat w
zakresie związanym z analizami prawnymi w obszarze prawa gospodarczego i zagadnień związanych z
przepisami pomocy publicznej i/lub realizacją analiz finansowym w zakresie pomocy publicznej.
……………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko oraz wykształcenie)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj wykonywanych prac

Okres realizacji prac
1.

od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Nazwa i adres jednostki dla
której ww. prace były
wykonywane
Dane kontaktowe do
jednostki dla której ww.
prace były wykonywane, w
celu możliwości
potwierdzenia opisanego
doświadczenia.
Rodzaj wykonywanych prac

2

……..…………………………………..………………
……..…………………………………..………………

Okres realizacji prac
Nazwa i adres jednostki dla
której ww. prace były
wykonywane

……..…………………………………..………………
……..…………………………………..………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Dane kontaktowe do
jednostki dla której ww.
prace były wykonywane, w
celu możliwości
potwierdzenia opisanego
doświadczenia.
Rodzaj wykonywanych prac
Okres realizacji prac

3.

……..…………………………………..………………
……..…………………………………..………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Nazwa i adres jednostki dla
której ww. prace były
wykonywane
Dane kontaktowe do
jednostki dla której ww.
prace były wykonywane, w
celu możliwości
potwierdzenia opisanego
doświadczenia.

3. Ekspert
Ekspert posiadający wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia analizy statusu przedsiębiorców. Wiedza
powinna być potwierdzona dwuletnim doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich pięciu lat w
zakresie związanym z analizami prawnymi w obszarze prawa gospodarczego i zagadnień związanych z
przepisami pomocy publicznej i/lub realizacją analiz finansowym w zakresie pomocy publicznej.
……………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko oraz wykształcenie)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj wykonywanych prac

Okres realizacji prac
1.

Nazwa i adres jednostki dla
której ww. prace były
wykonywane
Dane kontaktowe do
jednostki dla której ww.
prace były wykonywane, w
celu możliwości
potwierdzenia opisanego
doświadczenia.

……..…………………………………..………………
……..…………………………………..………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Rodzaj wykonywanych prac

Okres realizacji prac

2

od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Nazwa i adres jednostki dla
której ww. prace były
wykonywane
Dane kontaktowe do
jednostki dla której ww.
prace były wykonywane, w
celu możliwości
potwierdzenia opisanego
doświadczenia.
Rodzaj wykonywanych prac
Okres realizacji prac

3.

……..…………………………………..………………
……..…………………………………..………………

……..…………………………………..………………
……..…………………………………..………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Nazwa i adres jednostki dla
której ww. prace były
wykonywane
Dane kontaktowe do
jednostki dla której ww.
prace były wykonywane, w
celu możliwości
potwierdzenia opisanego
doświadczenia.

.............................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
(pieczątki)

Załącznik 3 Istotne Postanowienia Umowy
Nr
(dalej zwana: „Umową”)

zawarta w dniu ........... w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a,
REGON 141032404, NIP 701-007-37-77, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1447, z późn. zm.), zwanym dalej
"Zamawiającym", reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………,

(kopia pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 1 do Umowy),
a
(nazwa wykonawcy) …………………………………………… z siedzibą przy ul……………………………………………,
zarejestrowaną w KRS/ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………………….
pod numerem ……………., według stanu na dzień …………………., o kapitale zakładowym w wysokości
………………………zł, NIP: …………………, REGON: …………………., zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną
przez:
…………………………………………………….
łącznie dalej zwanymi "Stronami" a każda z osobna "Stroną".

§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie analiz weryfikujących status wskazanych przez
Zamawiającego przedsiębiorstw jako mikro, małych i średnich (dalej: „Przedmiot Umowy” lub
łącznie „Analizy” a każda z osobna „Analiza”) szczegółowo opisane w Zapytaniu ofertowym z dnia
………………. r., którego kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy i integralną jej część (dalej:
„Zapytanie ofertowe”).
2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) wykonywać Analizy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, na warunkach i w terminach
określonych w Umowie, Zapytaniu ofertowym oraz ofercie, która stanowi Załącznik nr 3 do
Umowy i integralną jej część (dalej: „Oferta”)
2) zapewnić oddelegowany, dedykowany do realizacji Przedmiotu Umowy zespołu osób
składający się z ekspertów posiadających wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia Analiz
(dalej: „Ekspert”), który został przez Wykonawcę wskazany w Ofercie zgodnie z warunkami
przewidzianymi w Zapytaniu ofertowym (dalej: „Zespół”). Skład Zespołu stanowi Załącznik nr
4 do Umowy.

3) po dokonaniu każdej Analizy, dostarczać Zamawiającemu wypełniony, zweryfikowany oraz
podpisany przez Eksperta formularz analizy statusu przedsiębiorcy, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (dalej: „Formularz”) obejmujący daną Analizę.
3.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym
prawidłowe wykonanie Analizy.

4.

Analizy będą wykonywane na podstawie zlecenia Zamawiającego obejmującego wykonanie danej
Analizy (dalej: „Zlecenie” lub „Zlecenia”) w trybie ciągłym do dnia 31.12.2018 r. albo do
wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy (tj. wynagrodzenia należnego za
wykonanie 500 sztuk Analiz) w zależności, która z podanych okoliczności nastąpi wcześniej.
Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy w transzach, w każdy pierwszy dzień roboczy tygodnia
do czasu zakończania obowiązywania Umowy, począwszy od dnia zaakceptowania przez
Zamawiającego Metodologii o której mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2. Zlecenie wykonania danej Analizy
zawiera wskazanie danych przedsiębiorstwa, które jej podlega.

§ 2. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu
drogą elektroniczną na adres wskazany w §11 ust. 2 Umowy opis metodologii analizy statusu
przedsiębiorstwa z grupy MŚP, w tym wskazane źródła (np. wywiadownie gospodarcze) na
podstawie których, będzie wypełniany Formularz (dalej: „Metodologia”).
2. W przypadku uwag Zamawiającego do Metodologii, Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje
zastrzeżenia drogą elektroniczną w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Metodologii.
W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie
3 dnia kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń od Zamawiającego. Po uzgodnieniu
Metodologii Wykonawca przekaże ją również w formie pisemnej na adres Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1)

wykonania Analiz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego i unijnego;

2)

wykonania Analiz z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego
charakteru prowadzonej działalności;

3)

wykonania Analiz zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym na podstawie ust. 2
Metodologią;

4)

zapewnienia wysokiego standardu wykonania Analiz.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje
niezbędne do należytego wykonania Analiz.
5. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonania Analiz oraz
podmiotem uprawnionym do prowadzenia tego rodzaju działalności.
6. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani
finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad Ekspertami, osobami wyznaczonymi do
realizacji Przedmiotu Umowy i którymi przy wykonaniu Umowy się posługuje ,dopełnienie wszelkich
prawnych zobowiązań związanych z ich zatrudnieniem i wynagrodzeniem, oraz za ogólną kontrolę

nad wykonaniem Analiz.
8. Wykonawca potwierdza, że dysponuje personelem wskazanym w Ofercie – Ekspertami
wchodzącymi w skład Zespołu, którzy posiadającymi niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do
realizacji Przedmiotu Umowy.
9.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania niezmienności składu osobowego Zespołu. Członkowie
Zespołu nie mogą być odsunięci od wykonywania Przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiającego na dokonanie zmiany w składzie Zespołu oraz na kandydaturę nowego członka
Zespołu. Zmiana składu Zespołu dopuszczalna jest jedynie w sytuacji, gdy odsunięcie od
wykonywania Przedmiotu Umowy następuje z przyczyn pozostających poza kontrolą Wykonawcy
takich jak choroba członka Zespołu, ustanie stosunku pracy lub innego tytułu zatrudnienia danego
członka Zespołu lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego członkowi Zespołu
pełnienie funkcji Eksperta. Zastąpienie Członka Zespołu inną osobą jest dopuszczane tylko wtedy,
gdy nowa osoba posiada kompetencje, w tym wiedzę i doświadczenie, nie mniejsze niż wymagane
w Zapytaniu ofertowym.

10. W sytuacji opisanej w ust. 9 powyżej, gdy Wykonawca nie zapewni Eksperta wymaganego treścią
Zapytania ofertowego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości
5% kwoty Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub odstąpić od Umowy w
terminie 7 dni roboczych od powzięcia informacji o niezapewnieniu przez Wykonawcę Eksperta
wymaganego treścią Zapytania ofertowego.
11. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie konsekwencje zmian osób
uczestniczących w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obciążają Wykonawcę.

§ 3. Podwykonawstwo
1.

W przypadku, gdy Wykonawca chce powierzyć do realizacji przedmiot umowy w części innemu
podmiotowi, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, w formie
pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.

2.

Wykonawca może powierzyć do realizacji przedmiotu umowy w części innemu podmiotowi, jeżeli
Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy informacji, o której mowa w ust. 1, wyrazi zgodę, lub
w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania ww. informacji, nie zgłosi sprzeciwu w formie
pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej (decyduje data nadania sprzeciwu).

3.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotów,
którym powierzył do realizacji Przedmiot Umowy , jak za własne działania lub zaniechania.

§ 4. Odbiór Przedmiotu Umowy
13. W wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane Analizy
w formie wypełnionych, zweryfikowanych i podpisanych przez Eksperta Formularzy, w transzach
przekazywanych w terminach zależnych od liczby Zleceń, zgodnie z ust. 2-4 i Zapytaniem
ofertowym, w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego w jednym egzemplarzu
sporządzonym w języku polskim oraz w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej
wskazany w § 11 ust. 2 pkt 2 Umowy.
14. W przypadku, gdy liczba Zleceń przekazanych w danej transzy nie będzie większa niż 50 szt.,
termin dostarczenia jednej Analizy wynika z Oferty, jednak nie może być dłuższy niż 7 dni

kalendarzowych od dnia przekazania Zlecenia Wykonawcy.
15. Jeżeli liczba przekazanych w jednej transzy Zleceń przekroczy 50 szt., w związku z kumulacją
Zleceń wynikającą ze zwiększonej liczby wniosków o dofinansowanie rekomendowanych do
dofinansowania lub konieczności przeprowadzenia Analiz na potrzeby podpisanych już umów o
dofinansowanie, Wykonawca będzie uprawniony do wydłużenia terminu dostarczenia jednej
Analizy określonego w ust. 3, o dodatkowe 5 dni kalendarzowych;
16. Zamawiający w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Analizy w wersji elektronicznej
zaakceptuje ją poprzez wysłanie potwierdzenia należytego wykonania Analizy w formie
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 2 Umowy lub w tej formie zgłosi
zastrzeżenia.
17. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego na podstawie ust. 4 zastrzeżeń wskazujących, w
jakim zakresie Analiza nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, Wykonawca, w
terminie nieprzekraczającym 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, udzieli
stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia bez prawa do odrębnego
wynagrodzenia z tego tytułu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony będzie
od dnia przekazania zastrzeżeń na adres mailowy wskazany w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy.
18. Przesunięcie terminu wykonania Analizy, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5 jest możliwe za zgodą
Zamawiającego wyrażoną w formie elektronicznej i wysłaną na adres e-mail Wykonawcy
wskazany w Umowie pod warunkiem sporządzenia przez Wykonawcę w formie pisemnej
uzasadnienia przedłużenia terminu i zaakceptowania go przez Zamawiającego. Akceptacja
uzasadnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić również za pośrednictwem
poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie spotkania z
udziałem przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem Analizy, Zamawiającego i Wykonawcy.
19. Z zastrzeżeniem ust. 4, dostarczenie należycie wykonanej Analizy w formie pisemnej na adres
Zamawiającego i w formie elektronicznej (w formacie rtf lub doc) na adres wskazany w § 11 ust.
2 pkt 2 Umowy oraz odbiór Analizy bez zastrzeżeń potwierdzony podpisanym przez obie Strony
protokołem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy (dalej: „Protokół odbioru”)
jest podstawą do wystawienia faktury VAT oraz wypłaty wynagrodzenia zgodnie z § 5. Protokół
odbioru, faktura i wynagrodzenie obejmują należycie wykonane Analizy w danym miesiącu
kalendarzowym.
20. Jeżeli Zamawiający, mimo zgłoszonych zastrzeżeń, przyjmie Analizę z zastrzeżeniami, wówczas
wynagrodzenie za daną Analizę może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości
Przedmiotu Umowy.
21. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 8, Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 7 Umowy.

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy
2.

Za należyte wykonanie całości Przedmiotu Umowy tj. 500 szt. analiz, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …………………zł netto (słownie: ………………………… zł),
powiększone o należny podatek od towarów i usług, co daje wynagrodzenie brutto w wysokości
…… zł słownie:……….).

3.

Wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania jednej Analizy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy,
wynosi ………………………. zł netto (słownie …………………….zł) powiększone o należny podatek od

towarów i usług, co daje kwotę brutto …….. zł (słownie: ……).
4.

Strony zgodnie postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1, jest całkowitą kwotą wynagrodzenia
należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania 500 szt. Analiz. Wynagrodzenie, o którym
mowa w ust. 1 i ust. 2 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego
majątkowych praw autorskich do Analiz, zgodnie z § 6 Umowy , udzielenie zezwolenia na
wykonywanie praw zależnych i przeniesienie własności nośników, na których utrwalono Analizy
oraz pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy

5.

Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, zaspokaja
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

6.

W przypadku niewykorzystania kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 w terminie realizacji
Przedmiotu Umowy tj. do dnia 31.12.2018 r., Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.

7.

Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie będzie płatne miesięcznie na podstawie
faktury VAT, o której mowa w § 4 ust. 7 Umowy wystawionej przez Wykonawcę do 5-go dnia
każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Analizy zostały wykonane i przyjęte przez
Zamawiającego. Wynagrodzenie, które obejmuje faktura VAT, o której mowa w zdaniu
poprzednim jest obliczane na podstawie liczby należycie wykonanych Analiz w danym miesiącu
kalendarzowym i ceny jednostkowej Analizy określonej w ust. 2.

8.

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

9.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

10. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin wskazany w ust. 7, biegnie od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Rozliczenia za świadczenie usług wynikających z niniejszej Umowy dokonywane będą
bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
12. Wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego.

§ 6. Prawa autorskie

1.

W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy,
stanowiących przedmiot prawa autorskiego, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych,
na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1, a w szczególności:
1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia - wytwarzanie dowolną techniką, w tym
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2)

1

w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzenie do obrotu, użyczenie,
najem oryginału lub egzemplarzy utworów;

Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.

2.

3)

wprowadzanie do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD,
Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów
powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy lub z jego wykorzystaniem;

4)

wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie zapisów do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internet,
i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;

5)

przekazywanie lub przesyłanie zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju
środków i technik;

6)

publiczne udostępnianie, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie
prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach
telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług
telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług
interaktywnych.

Wykonawca oświadcza, że:
1)

wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji Przedmiotu
Umowy, a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy, będą oryginalne, bez
niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw
przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr
osobistych tych osób;

2)

w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym
autorskie prawa majątkowe lub umowy o korzystanie z praw autorskich – licencje), oraz
wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie
współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób
nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich
oraz wprowadzenia zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania z osobami,
którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste;

3)

nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi
do utworów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego
i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 1;

4)

do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa
wyłącznie dla celów realizacji Przedmiotu Umowy;

5)

w przypadku gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca
posłuży się cudzym utworem, Wykonawca oświadcza, iż posiada autorskie prawa
majątkowe lub licencję uprawniającą do korzystania z tego utworu. Ponadto,
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub udzieli
sublicencji do tego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Za przeniesienie
praw lub udzielenie sublicencji, Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy, Wykonawca upoważnia Zamawiającego
do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie utworu
tj. wykonywania zależnego prawa autorskiego, w zakresie wskazanym w ust. 1, z możliwością

przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca zezwala
Zamawiającemu na dokonywanie zmian w utworze bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

4.

Przejście majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu Analizy
w formie elektronicznej lub pisemnej, zgodnie z § 4 Umowy w zależności, co nastąpi pierwsze.
Przejście majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności
egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji Umowy oraz nośników, na których utwór
został utrwalony.

5.

Utrwalone utwory Wykonawca może wykorzystywać wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

6.

Zamawiający ma prawo do korzystania i rozpowszechniania utworów oraz ich opracowania
bez oznaczania ich autorstwa.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia roszczeń, jakie przysługują mu z tytułu naruszenia
praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw
osobistych przysługujących Wykonawcy.

8.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Przedmiotu
Umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia majątkowych praw
autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim, w związku z
wykonywaniem Umowy.

9.

W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia
Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

10. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia
w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w
procesie.

11. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, lub
też wad prawnych utworu (Analizy), Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i żądania zwrotu
całości wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od
dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia oraz będzie miał możliwość naliczenia kary umownej
zgodnie z § 7, niezależnie od uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie
na zasadach ogólnych.

§ 7. Kary umowne
1.

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma
prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% Wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

2.

Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w Umowie,
Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za opóźnienie:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania jednej Analizy, o którym mowa w § 4 ust. 2
niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Umowy, w wysokości 200,00 zł (dwieście
złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;.

2) z tytułu niezachowania pozostałych terminów wynikających z Umowy, w wysokości 100 zł
(sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy
wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 Umowy za każde naruszenie.

4.

Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 9 – w wysokości 10 000 zł za każde naruszenie.

5.

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na pomniejszanie przysługującego mu wynagrodzenia
o wysokość naliczonych kar umownych określonych w Umowie W przypadku braku pokrycia
nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się
do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.

6.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. Niniejsze
postanowienie nie dotyczy kary umownej określonej w ust. 1.

7.

Kary umowne określone w ust. 2-5 podlegają sumowaniu. Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody poniesionej przez
Zamawiającego jest wyższa od naliczonych kar umownych.

8.

Za nienależyte wykonanie Umowy należy uznać w szczególności:
1)

wykonanie Analizy niezgodnie z Metodologią, Umową i Zapytaniem Ofertowym;

2)

wykonanie Analizy w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie
zasadami/przepisami prawa polskiego i unijnego lub niestaranny sposób;

3)

wykonanie Analizy zawierającej błędy wynikające z interpretacji przepisów prawa.

§ 8. Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku:
1)

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy – w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;

2)

gdy Wykonawca wykonuje Analizę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, i mimo
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania tych naruszeń, Wykonawca w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie czyni tego – w terminie 10 dni od upływu
wyznaczonego Wykonawcy terminu;

3)

gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy w terminach w niej
określonych– w terminie 10 dni od dnia upływu terminu określonego w Umowie;

4)

gdy Wykonawca realizuje Umowę nienależycie, pomimo wezwania go za pośrednictwem
poczty elektronicznej przez Zamawiającego do należytego wykonywania Umowy i
wyznaczenia przez Zamawiającego terminu do należytej realizacji Umowy – w terminie 10
dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;

5)

gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podejmuje jej realizacji, pomimo wezwania go przez Zamawiającego i wyznaczenia przez

Zamawiającego terminu podjęcia realizacji Umowy – w terminie 10 dni od dnia upływu
terminu wyznaczonego w wezwaniu;
6)

uchybień ze strony Wykonawcy powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest
niemożliwe lub niecelowe – w terminie 10 dni od dnia zaistnienia uchybienia;

7)

jeżeli Wykonawca zleca wykonanie Przedmiotu Umowy innym podmiotom niż
zaakceptowanym przez Zamawiającego w trybie określonym w § 3 Umowy i nie zmienia
sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w
terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 10 dni od upływu terminu określonego
w wezwaniu;

8)

wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności uniemożliwiających
wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę – w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach;

9)

gdy Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych w swoim statusie zagrażających
realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiającego o zamiarze dokonania zmian
prawno-organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy – w terminie 14 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

10)

gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności– w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o tej okoliczności;

11)

gdy w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty
lub gdy podane przez Wykonawcę w Ofercie informacje nie odpowiadają stanowi
faktycznemu – w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

12)

gdy Wykonawcę nie dostarczy Metodologii w terminie określonym w § 2 ust.
1 lub nie uwzględni uwag Zamawiającego do Metodologii w terminie określonym w § 2 ust.
2 - w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2;

13)

gdy Wykonawca nie dostarczy należycie wykonanej Analizy w terminie wyznaczonym na
podstawie § 4 ust. 2, 3 i 5 - w terminie 7 (siedmiu) dni od bezskutecznego upływu
wskazanych terminów.

2. W przypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo odstąpienia od Umowy,
Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę
na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo odstąpienia
od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu
należytego wykonania części Przedmiotu Umowy i Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy, odstąpienie od Umowy
ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje Umowy w części, w której Przedmiot Umowy został
należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. W przypadku
ewentualnych wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Strony zgodnie
podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na
podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
3.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego
w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.

§ 9. Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności treść Umowy, jak też wszelkie informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczące drugiej Strony uzyskane w związku z realizacją Umowy, w tym przekazywane przez
Zamawiającego (niezależnie od tego, czy Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od
Zamawiającego, osób współpracujących z Zamawiającym, pracowników lub współpracowników
Zamawiającego), wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo
zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny
sposób i przekazane drugiej Stronie, zwane dalej "Informacjami".
2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do
realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy oraz
przypadków określonych w ust. 4 i 5.
3. Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek
Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem
Umowy.
4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji, Wykonawca,
dokona natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takiego żądania i jego
okolicznościach towarzyszących.
5. Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, Wykonawca
ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego
zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej.
6. Powyższe nie dotyczy ujawniania Informacji pracownikom Wykonawcy, jego pełnomocnikom oraz
osobom bezpośrednio związanym z realizacją Umowy, którym ujawnienie Informacji będzie
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz przypadków, gdy ujawnienie
Informacji będzie wymagane przez przepisy prawa.
7. Informacje otrzymane od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie
w celu realizacji Umowy.
8. Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu,
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, bezterminowo.

§ 10. Klauzula salwatoryjna
1.

W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne
lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość
wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób
oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.

2.

W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym
sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny

lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
3.

Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych
lub bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązują się niezwłocznie przystąpić
do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny
będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu zakończenia negocjacji,
o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do realizacji obowiązków
przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami Stron.

4.

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia do treści postanowień zastępczych zastosowanie będą
miały właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
2. Dla celów koordynacji realizacji Umowy, stwierdzenia należytego wykonania Analiz zgodnie
z § 4 Umowy i ich odbioru, w tym podpisania Protokołów Odbioru, Strony wyznaczają swoich
przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Wykonawcy: ………………………………., tel.: ……………………, adres email:………………………….;
2) ze strony Zamawiającego: (imię i nazwisko)………………., tel.:…………………., adres email:…………………………………………..
3. Przedstawiciele Stron, wskazani w ust. 2, są upoważnieni do dokonywania bieżących ustaleń
w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, a także w zakresie niewskazanym wyraźnie w Umowie,
lecz niezbędnym do jego wykonania, z tym zastrzeżeniem, że nie są umocowani do dokonywania
zmiany warunków Umowy (w tym do podpisania aneksu do Umowy), chyba że upoważnienie takie
wynika z odrębnego pełnomocnictwa.
4. Zmiana osób i danych, określonych w ust. 2 , następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony i
nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
5. Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 2, jest poinformowaniem Stron
Umowy.
6. Korespondencja będzie traktowana jako doręczona prawidłowo w przypadku, gdy Wykonawca nie
poinformował o zmianie danych do korespondencji lub korespondencja przesłana zostanie
zwrócona z adnotacją urzędu pocztowego o braku możliwości doręczenia przesyłki, np. "adresat
przeprowadził się", "nie podjęto w terminie", "adresat nieznany".
7. Jeżeli Wykonawca odmawia przyjęcia korespondencji, uznaje się, że została doręczona w dniu
złożenia oświadczenia o odmowie jego przyjęcia .
8. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
z zastrzeżeniem ust. 4.
9. Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy, a także wierzytelności wobec
Zamawiającego, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
10. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały rozwiązać polubownie. W
przypadku niemożności dojścia do porozumienia, spory te będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

11. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla
Zamawiającego oraz 1 (jeden) dla Wykonawcy.
12. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)

Kopia pełnomocnictwa;
Zapytanie ofertowe;.
Oferta;
Skład Zespołu;
Wzór Protokół odbioru.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik 4 Wzór protokołu odbioru

Protokołu odbioru ostateczny / częściowy*
Zamawiający: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Wykonawca: ……………………………………………………………………………….................................................
Przedmiot odbioru: …………………………………………………………………………………………………………………..
Data dokonania odbioru: …………………………………………………………………………………………………………
Zakres wykonanych prac: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedstawiciele Zamawiający:
1. …………………………………
2. …………………………………

Przedstawiciele Wykonawcy:
1. …………………………………
2. …………………………………

W wyniku czynności odbioru Zamawiający oraz Wykonawca stwierdzają co następuje:
1. Zakres prac został wykonany zgodnie/niezgodnie* z umową/zleceniem*
nr ………………………..…… z dnia ……….……………………
2. Prace zostały rozpoczęte dnia …………..……. i zakończone dnia …………..…………………………
3. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą / niedobrą*
4. Niezgodności/braki ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......
5. Termin usunięcia niezgodności /braków ustalono na ……….…………………………………………
6. Uwagi ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Zakres prac został przyjęty / nie przyjęto z powodu ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przedstawiciele Zamawiającego:
1. …………………………………
2. …………………………………
*niepotrzebne skreślić

Przedstawiciele Wykonawcy:
1. …………………………………
2. …………………………………

Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (numer działania).........................
...................................................................................................................................................................
......
(numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu)
...................................................................................................................................................................
......
(pełna nazwa Wnioskodawcy 1 zgodnie z dokumentem rejestrowym)
oświadcza, że jest 2:

mikroprzedsiębiorcą



małym przedsiębiorcą



średnim przedsiębiorcą



spełniającym warunki określone w Załączniku 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.).
1.Wnioskodawca: (pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym)

2. Data rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy
(zgodnie z dokumentem rejestrowym:
miesiąc/rok)
3.Dane historyczne dot. statusu przedsiębiorcy
Status Wnioskodawcy

W okresie
referencyjnym za drugi
rok wstecz od

W okresie
referencyjnym
za jeden rok wstecz od

W ostatnim okresie
referencyjnym3

ostatniego okresu
referencyjnego

ostatniego okresu
referencyjnego

(od dd.mm.rr

(od dd.mm.rr

do dd.mm.rr)

do dd.mm.rr)

(od dd.mm.rr do
dd.mm.rr)

mikroprzedsiębiorca







mały przedsiębiorca







średni przedsiębiorca







przedsiębiorca inny niż MŚP







Zmiana statusu – opis (jeśli dotyczy)4:

4. Typ przedsiębiorstwa:
4a. Przedsiębiorstwo samodzielne w rozumieniu art. 3 Załącznika I
do rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 5
UWAGA:

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

W przypadku gdy Wnioskodawca w Projekcie jest przedsiębiorcą
samodzielnym w pkt 4a zaznacza opcję „tak” oraz wypełnia
Załącznik 1 do Oświadczenia. W pkt 4b i 4c wybiera opcję „nie”.
4b. Przedsiębiorstwo partnerskie w rozumieniu art. 3 Załącznika
I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/20146.
UWAGA:
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie wpisuje się w definicję
przedsiębiorstwa samodzielnego i pozostaje z innym/innymi
przedsiębiorcami w relacji przedsiębiorstw partnerskich, w pkt 4a
wybiera opcję „nie”, natomiast w pkt 4b zaznacza opcję „tak”.
Następnie wypełnia Załącznik 2 do Oświadczenia.
4c. Przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu art. 3 Załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.7
UWAGA:
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie wpisuje się w definicję
przedsiębiorstwa samodzielnego i pozostaje z innym/ innymi

przedsiębiorcami w relacji przedsiębiorstw powiązanych, w pkt 4a
wybiera opcję „nie”, natomiast w pkt 4c zaznacza opcję „tak”.
Następnie wypełnia Załącznik 3 do Oświadczenia.
5. Dane Wnioskodawcy do określenia statusu MŚP (w przypadku gdy wnioskodawca posiada relacje
powiązania i/lub partnerskie należy podać skumulowane dane)
Skumulowane dane do
określenia kategorii MŚP
Wnioskodawcy

W okresie
referencyjnym za drugi
rok wstecz od
ostatniego okresu
referencyjnego

W okresie
referencyjnym
za jeden rok wstecz od
ostatniego okresu
referencyjnego

W ostatnim okresie
referencyjnym8

Okres referencyjny, którego
dotyczą dane
Wielkość zatrudnienia9
Obroty ze sprzedaży netto10
(w tys. EUR)
Suma aktywów bilansu11
(w tys. EUR)

Data i podpis:

……………………………………

Uwaga:
Do Oświadczenia należy załączyć Załącznik 1, albo 2 i/albo 3, w zależności od tego czy
przedsiębiorstwo jest samodzielne, pozostaje z innym podmiotem/podmiotami w relacji
partnerstwa(przedsiębiorstwo partnerskie) czy też jest powiązane z innym podmiotem/podmiotami.

Jeśli przedsiębiorstwo posiada jednocześnie przedsiębiorstwa powiązane i partnerskie, do wniosku
dołącza zarówno Załącznik 2, jak i Załącznik 3.

ZAŁĄCZNIK 1 DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP
INFORMACJE PRZEDSTAWIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO SAMODZIELNE

1. Czy którakolwiek z poniższych relacji zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwem Wnioskodawcy a
innym podmiotem na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi?

1a. Posiadanie udziałów/akcji w innym podmiocie bądź też inny
podmiot posiada udziały/akcje w przedsiębiorstwie
Wnioskodawcy?

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

Opis*:
1b. Korzystanie z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek
w innym podmiocie bądź też inny podmiot korzysta z prawa głosu
jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w przedsiębiorstwie
Wnioskodawcy?

Opis*:
1c. Jeśli w 1a lub b) zaznaczono opcję „tak”, czy przedsiębiorstwo
Wnioskodawcy posiada 25% lub więcej udziałów/akcji lub głosów
w innym przedsiębiorstwie ?

Opis*:
1d. Jeśli w 1a lub b) zaznaczono opcję „tak”, czy inne
przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają, samodzielnie
lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami
powiązanymi lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej
udziałów/akcji lub głosów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy?

Opis*:
1e. Jeśli w 1d zaznaczono opcję „tak” , czy tymi przedsiębiorstwami
lub podmiotami są:

•publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe
podwyższonego ryzyka lub aniołów biznesu, tj. osoby fizyczne
lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną
podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane
na giełdzie, pod warunkiem, że cała kwota inwestycji aniołów
biznesu w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy: 1 250 000
EUR;
• uczelnie (szkoły wyższe) lub ośrodki badawcze nienastawione
na zysk;
• inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze
rozwoju12;
• niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10
milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000.
- i ww. podmioty posiadają 25% do 50% kapitału
lub praw głosu

(tylko pod takim warunkiem dane tego podmiotu nie są uwzględniane
przy ustalaniu statusu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy).
Opis*:
1f. Jeśli przedsiębiorstwa lub podmioty, o których mowa w 1e,
posiadają powyżej 50 % czy angażują się bezpośrednio lub
pośrednio w zarządzanie przedsiębiorstwem wnioskodawcy?

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

Opis*:
1g. Możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego
podmiotu bądź też przez inny podmiot w odniesieniu do
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy?

Opis*:
1h. Dominujący wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z
tym podmiotem lub zgodnie z postanowieniami statutu lub
umowy spółki itp. bądź też dominujący wpływ innego podmiotu
na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, wynikający
np. z umowy lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub
umowy spółki itp.?

Opis*:
1i. Pozostawanie w związku, o którym mowa w 1a, 1 b, 1g, 1h, za
pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych
działających wspólnie jeśli prowadzą one działalność lub część
działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach
pokrewnych13?

 tak

 nie

 tak

 nie

Opis*:
2. Czy przedsiębiorstwo sporządza skonsolidowane sprawozdania
finansowe albo jest ujęte w sprawozdaniach finansowych
przedsiębiorstwa,
które
sporządza
sprawozdania
skonsolidowane?14

Data i podpis:

………………………………………

* W rubryce opis należy szczegółowo opisać w jaki sposób przedmiotowa przesłanka jest spełniona.
W szczególności należy wskazać przedsiębiorstwa, z którymi wnioskodawca pozostaje w danych
relacjach i procentowy udział w kapitale lub prawach głosu, opisać zaistniałe zmiany w strukturze
właścicielskiej przedsiębiorstwa, wraz z określeniem daty ww. zmiany, podstawy prawnej oraz ich
charakteru.

ZAŁĄCZNIK 2 DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP
INFORMACJE PRZEDSTAWIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PARTNERSKIE

1. Czy któraś z poniższych relacji zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwem Wnioskodawcy, a innym
podmiotem
na
podstawie
umowy,
porozumienia
lub
uzgodnienia
z podmiotami trzecimi?
1a. Posiadanie udziałów/akcji w innym podmiocie bądź też inny
podmiot posiada udziały/akcje w przedsiębiorstwie
Wnioskodawcy?

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

Opis*:
1b. Korzystanie z prawa głosu jako udziałowiec/ akcjonariusz/ członek
w innym podmiocie bądź też inny podmiot korzysta
z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek
w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy ?
Opis*:
1c. . Jeśli w 1 a lub b zaznaczono opcję „tak”, czy przedsiębiorstwo
Wnioskodawcy posiada 25% lub więcej udziałów/akcji lub głosów
w innym przedsiębiorstwie ?

Opis*:
1d. Jeśli w 1 a) lub b) zaznaczono opcję „tak”, czy inne
przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają, samodzielnie
lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami
powiązanymi lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej
udziałów/akcji lub głosów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy?
Opis*:
1e. Możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego
podmiotu bądź też przez inny podmiot w odniesieniu do
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy?
Opis*:

1f. Dominujący wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z
tym podmiotem lub zgodnie z postanowieniami statutu lub umowy
spółki itp. bądź też wpływ innego podmiotu na przedsiębiorstwo
Wnioskodawcy wynikający np. z umowy lub zgodnie z
postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp.?

 tak

 nie

 tak

 nie

Opis*:
1h. Pozostawanie w związku, o którym mowa w 1a, 1 b, 1e, 1f, za
pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych
działających wspólnie jeśli prowadzą one działalność lub część
działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach
pokrewnych?
Opis*:

2. Dane dot. podmiotów partnerskich
(pełne dane przedsiębiorstw wraz z danymi przedsiębiorstw powiązanych z nimi)

Nazwa i siedziba
przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw
pozostających z Wnioskodawcą w relacji
przedsiębiorstw partnerskich

Udział % Wnioskodawcy
w kapitale lub prawach głosu
przedsiębiorstwa
partnerskiego
(jeśli dotyczy)
(do proporcjonalnego
obliczenia danych dot.
przedsiębiorstw partnerskich
należy zastosować spośród
tych dwóch udziałów ten,
którego wartość jest wyższa)

1)
2)
3)

Udział % przedsiębiorstwa
partnerskiego w kapitale
lub prawach głosu
Wnioskodawcy
(jeśli dotyczy)
( do proporcjonalnego
obliczenia danych dot.
przedsiębiorstw
partnerskich należy
zastosować spośród tych
dwóch udziałów ten,
którego wartość jest
wyższa)

…
3. Czy przedsiębiorstwo sporządza
skonsolidowane sprawozdania finansowe
albo jest ujęte w sprawozdaniach
finansowych przedsiębiorstwa, które
sporządza sprawozdania
skonsolidowane?15

 tak

 nie

* W rubryce opis należy szczegółowo opisać w jaki sposób przedmiotowa przesłanka jest spełniona.
W szczególności należy wskazać przedsiębiorstwa, z którymi wnioskodawca pozostaje w danych
relacjach i procentowy udział w kapitale lub prawach głosu, opisać zaistniałe zmiany w strukturze
właścicielskiej przedsiębiorstwa, wraz z określeniem daty ww. zmiany, podstawy prawnej oraz ich
charakteru.

4. Dane stosowane do określenia kategorii MŚP Wnioskodawcy pozostającego w relacji przedsiębiorstw partnerskich

Dane stosowane do
określenia kategorii
MŚP przedsiębiorcy

W okresie referencyjnym za drugi rok wstecz
od ostatniego okresu referencyjnego

W okresie referencyjnym za jeden rok
wstecz od ostatniego okresu
referencyjnego

(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)

W ostatnim okresie referencyjnym16

(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)
(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)

Wielkość
zatrudnienia
17

Obroty ze
sprzedaży
netto18
(w tys. EUR)

Dane Wnioskodawcy
Dane przedsiębiorstwa
partnerskiego nr…..
(pełne dane
przedsiębiorstwa wraz z
danymi przedsiębiorstw
powiązanych z nim)
Informacje o
podmiotach
powiązanych z
przedsiębiorstwem
partnerskim nr …
(nazwa, REGON, opis
sposobu powiązania)
Dane przedsiębiorstwa
partnerskiego nr…..

Suma aktywów Wielkość
bilansu19
zatrudnieni
a
(w tys. EUR)

Obroty ze
sprzedaży
netto
(w tys. EUR)

Suma aktywów Wielkość
bilansu
zatrudnien
ia
(w tys. EUR)

Obroty ze
sprzedaży
netto

Suma aktywów
bilansu

(w tys. EUR)

(w tys. EUR)

(pełne dane
przedsiębiorstwa wraz z
danymi przedsiębiorstw
powiązanych z nim)
Informacje o
podmiotach
powiązanych z
przedsiębiorstwem
partnerskim nr …
(nazwa, REGON, opis
sposobu powiązania)
Dane wszystkich
przedsiębiorstw
partnerskich
proporcjonalnie
skumulowane20

Data i podpis:

……………………………………

ZAŁĄCZNIK 3 DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP
- INFORMACJE PRZEDSTAWIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO POWIĄZANE

1. Czy któraś z poniższych relacji zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwem Wnioskodawcy, a innym
podmiotem na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi, w tym
z następującymi podmiotami:
 publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka lub aniołów
biznesu, tj. osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną
podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem, że
cała kwota inwestycji aniołów biznesu w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000
EUR;
 uczelnie (szkoły wyższe) lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
 inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju;
 niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą
mieszkańców poniżej 5 000;
 osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych , jeśli prowadzą swoją działalność lub część działalności
na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych.
1a. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy ma większość praw głosu w
innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub
 tak
 nie
członka albo inne przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w
roli udziałowca/akcjonariusza lub członka w przedsiębiorstwie
Wnioskodawcy?
Opis:
1 b. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy ma prawo wyznaczyć lub
odwołać większość członków organu zarządzającego lub
nadzorczego innego przedsiębiorstwa albo inne
przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość
członków organu zarządzającego lub nadzorczego
w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy?

 tak

 nie

 tak

 nie

Opis:
1 c. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy ma prawo wywierać
dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową
zawartą z tym przedsiębiorstwem lub z postanowieniami
w dokumencie założycielskim, statucie lub umowie spółki albo
inne przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ
na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zgodnie z umową lub
postanowieniami w dokumencie założycielskim, statucie lub
umowie spółki?
Opis:

1 d. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy będące
udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego
przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową
z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego
przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/
akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie albo inne
przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub
członkiem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy kontroluje
samodzielnie, zgodnie z umową
z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego
przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/
akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie?

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

Opis:
1 e. Pozostawanie w związku, o którym mowa w 1a, 1 b, 1c, 1d, za
pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych
działających wspólnie jeśli prowadzą one działalność lub część
działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach
pokrewnych ?
Opis:
1f. Jeśli przedsiębiorstwa lub podmioty, o których mowa w 1,
posiadają powyżej 50 % czy angażują się bezpośrednio lub
pośrednio w zarządzanie przedsiębiorstwem wnioskodawcy?
Opis:

2. Dane dot. podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą
(pełne dane przedsiębiorstw wraz z danymi przedsiębiorstw powiązanych z nimi)
Nazwa i siedziba przedsiębiorstwa/
Udział % Wnioskodawcy
Udział % przedsiębiorstwa
przedsiębiorstw pozostających
w kapitale lub prawach głosu powiązanego w kapitale
z Wnioskodawcą
przedsiębiorstwa
lub prawach głosu
w relacji przedsiębiorstw powiązanych
powiązanego
Wnioskodawcy
(jeśli dotyczy)
(jeśli dotyczy)

1)
2)
3)
…
3a. Czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy jest
członkiem grupy kapitałowej, łańcucha
zintegrowanego pionowo lub innej grupy

 tak

 nie

sporządzającej skonsolidowane
sprawozdanie finansowe?21
3b. Czy sprawozdanie skonsolidowane,
o którym mowa w pkt 3 a, uwzględnia
również dane przedsiębiorstwa
Wnioskodawcy?
3c. Czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy
lub co najmniej jedno
z przedsiębiorstw z nim powiązanych
sporządza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe lub jest ujęte
w sprawozdaniu skonsolidowanym
innego przedsiębiorstwa z nim
powiązanego?

 tak

 nie

 tak

 nie

4. Dane stosowane do określenia kategorii MSP Wnioskodawcy będącego przedsiębiorstwem powiązanym.

Dane stosowane do
określenia kategorii MSP
przedsiębiorcy

W okresie referencyjnym za drugi rok
wstecz od ostatniego okresu referencyjnego
(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)
Wielkość
zatrudnienia
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Dane wnioskodawcy
Dane przedsiębiorstwa
powiązanego nr…..
(pełne dane
przedsiębiorstwa wraz z
danymi przedsiębiorstw
powiązanych z nim i
partnerskich)26
Informacje o podmiotach
powiązanych i
partnerskich z
przedsiębiorstwem
powiązanym nr …
(nazwa, REGON, opis
sposobu powiązania)

Obroty ze
sprzedaży
netto24
(w tys. EUR)

Suma
aktywów
bilansu25
(w tys. EUR)

W okresie referencyjnym za jeden rok
wstecz od ostatniego okresu
referencyjnego

W ostatnim okresie referencyjnym22

(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)
(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)
Wielkość
Obroty ze Suma aktywów Wielkość
Obroty ze
Suma aktywów
zatrudnieni sprzedaży
bilansu
zatrudnien sprzedaży
bilansu
a
netto
(w tys. EUR)
ia
netto
(w tys. EUR)
(w tys.)
(w tys. EUR)

Dane przedsiębiorstwa
powiązanego …..
(pełne dane
przedsiębiorstwa wraz z
danymi przedsiębiorstw
powiązanych z nim i
partnerskich)
Informacje o podmiotach
powiązanych i
partnerskich z
przedsiębiorstwem
powiązanym nr …
(nazwa, REGON, opis
sposobu powiązania)
Zsumowane dane
wszystkich
przedsiębiorstw
powiązanych*/Dane
wynikające ze
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
przedsiębiorstw
powiązanych*27
*niepotrzebne skreślić
Data i podpis

…………………………………..

INSTRUKCJA
dotycząca wypełniania Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP
wraz z załącznikami
Podstawowym celem określenia statusu MŚP jest ograniczenie możliwości udzielania pomocy jedynie
do przedsiębiorstw, które borykają się z trudnościami charakterystycznymi dla MŚP (np. dostęp do
środków finansowych, dostęp do rynków zbytu itp.).
Określenie statusu MŚP wnioskodawcy ma więc szczególnie istotne znaczenie dla potwierdzenia
możliwości uzyskania dofinansowania oraz ustalenia wysokości tego dofinansowania.
Wnioskodawca powinien określić swój status na dzień udzielenia pomocy (dzień zawarcia umowy
o dofinansowanie): czy jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem czy średnim
przedsiębiorstwem. W celu określenia wielkości przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy zawarte
w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(dalej: „Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”).
Przy określaniu statusu MŚP oraz badaniu wpływu powiązań z innymi podmiotami na status MŚP
można posłużyć się wyjaśnieniami zawartymi w wydanym w 2015 r. poradniku Komisji Europejskiej pt.
„User guide to the SME definition” (wersja jedynie w języku angielskim) dostępnym pod adresem
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8274&lang=en&title=The-revised-user-guide-tothe-SME-definition.
Pomocniczo na stronie internetowej pod adresem http://kwalifikator.een.org.pl/ dostępny jest
kwalifikator MSP, który służy do określania wielkości przedsiębiorstwa.
Instytucja dokonująca oceny statusu MŚP w celu weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniu
może korzystać z informacji finansowych dostarczonych przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem
o dofinansowanie. Jednocześnie instytucja dokonująca oceny statusu MŚP, w przypadku powzięcia
wątpliwości co do prawidłowości określenia statusu, może:
1) żądać od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów, niezbędnych do
weryfikacji i jego ustalenia, takich jak:


sprawozdania finansowe przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich lub inne
dokumenty np. finansowe, księgowe, itp., potwierdzające zawarte w Oświadczeniu
dane,



wyjaśnienia odnośnie przedstawionych w Oświadczeniu informacji, w tym
dotyczących sposobu określenia przez wnioskodawcę rodzaju i poziomu powiązania z
innymi podmiotami.

2) korzystać z systemów informacji prawnej (np. Lex, Beck)
3) korzystać z pomocy przedsiębiorstw typu wywiadownia gospodarcza.

1

Jeśli projekt jest partnerski i obok Wnioskodawcy występuje również partner w projekcie, i również on jest zobowiązany do przedstawienia
Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, wówczas sformułowania odnoszące się do Wnioskodawcy należy traktować jak sformułowania
odnoszące się również do partnera.
2
Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej
niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Limity definiujące wielkość przedsiębiorstwa są przedstawione w tabeli poniżej.

Wielkość
przedsiębiorstwa
Mikro
Małe
Średnie

Liczba
personelu
< 10
< 50
< 250

Roczny obrót
≤ 2 mln euro
≤ 10 mln euro
≤ 50 mln euro

Roczna suma bilansowa
lub
lub
lub

≤ 2 mln euro
≤ 10 mln euro
≤ 43 mln euro

Wnioskodawca może wybrać wskaźnik finansowy (roczny obrót lub roczna suma bilansowa), który posłuży do określenia statusu.
UWAGA! Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia
oraz pułapów finansowych, od których uzależnia się posiadanie bądź utratę statusu MŚP.
W przypadku, gdy w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej progu
zatrudnienia lub pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu MŚP następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu
dwóch następujących po sobie okresów referencyjnych.
Powyższa zasada nie dotyczy sytuacji wynikających ze zmiany w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa, np.:
1) przejęcia przedsiębiorstwa mającego status MŚP przez przedsiębiorstwo duże i w związku z tym stanie się przedsiębiorstwem
powiązanym lub partnerskim.
2) utrata statusu mikro lub małego przedsiębiorstwa może mieć także miejsce w przypadku przejęcia mikro przez małe lub średnie
przedsiębiorstwo, a w przypadku małego w wyniku przejęcia przez średnie przedsiębiorstwo.
Gdy nastąpi zmiana w strukturze właścicielskiej, zmiana statusu następuje w dniu dokonania się tej zmiany, jeśli wynika tak z ponownej
analizy danych dotyczących zatrudnienia i danych finansowych. Mechanizm ten działa również w przypadku sytuacji odwrotnej, tj. np.
sprzedaży udziałów przez podmiot dominujący i zakończenia powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami – w takim przypadku
przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać/odzyskać status przedsiębiorstwa MŚP od razu, o ile dane tego przedsiębiorstwa mieszczą się w
progach określonych dla danej kategorii przedsiębiorstwa.
Ww. interpretacja wynika z przyjęcia celowościowej wykładni brzmienia Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i opiera
się na stanowisku Komisji Europejskiej, jak również orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE (tj. Sądu oraz TS). Komisja Europejska
podkreśliła, że art.. 4 Załącznika do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 pozwala mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, które
czasowo przekroczyły pułapy określone w art.2, na utrzymanie ich statusu MŚP, jeśli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane
przedsiębiorstwo stwierdzi, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej
tych pułapów. Uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje dopiero wówczas, gdy zjawisko to
powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów referencyjnych. Te postanowienia zostały wprowadzone, aby zapewnić pewność prawną
dla przedsiębiorstw, które są aktywne na wysoce niestabilnych rynkach. Jednocześnie celem Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 jest identyfikacja prawdziwych MŚP. Jednym z głównych celów definicji MŚP jest zapewnienie, by środki pomocowe były
przyznawane tylko tym przedsiębiorstwom, które naprawdę ich potrzebują. Zmiana właścicielska przedsiębiorstwa, która skutkuje zmianą
statusu przedsiębiorstw musi być postrzegana w świetle obu przytoczonych wyżej regulacji. Na przykład jeśli MŚP, które jest przejęte przez
duże przedsiębiorstwo i staje się z tych względów przedsiębiorstwem partnerskim lub powiązanym w rozumieniu art. 3 załącznika nr 1,
w wyniku czego traci status MŚP, nie może w dalszym ciągu przez okres dwóch następujących po sobie lat korzystać ze statusu MŚP na
skutek zastosowania art. 4 ust. 2 Załącznika nr 1. Takie MŚP nie musi w dalszym ciągu stawiać czoła tym samym problemom (dostępności
do środków finansowych, zasobów, technologii itd.), z którymi miało do czynienia przed przejęciem i w konsekwencji nie jest już
prawdziwym MŚP w rozumieniu definicji MŚP.
Powyższe podejście wyrażał także UOKiK, w korespondencji z KE: „Dane finansowe zatrudnienia samoistnie rozwijającego się
przedsiębiorstwa mogą się wahać, a okres przejściowy (czyli wymóg powtórzenia się przez dwa okresu obrachunkowe z rzędu takiego
trendu) daje gwarancję, że sytuacja się utrwaliła. Sytuacja gospodarcza i siła ekonomiczna przedsiębiorstw przejętych lub sprzedanych
przez inny podmiot zmienia się natomiast z dnia na dzień, i co do zasady ma charakter trwały, dlatego też nie ma powodu, aby zmiana
statusu następowała po dwóch latach. Należy pamiętać, iż MSP ze względu na swoją wielkość mają utrudniony dostęp do kapitału, rynków
zbytu oraz sieci dystrybucji, czy też nowych technologii i dlatego uprawnione są do korzystania ze specjalnych instrumentów pomocowych
dla nich przeznaczonych lub ze zwiększonej intensywności pomocy. Natomiast przedsiębiorstwa które dzięki powiązaniom faktycznym lub
prawnym z innymi podmiotami nie doświadczają tych ułomności rynku, nie są uprawnione do korzystania z ułatwień przysługujących MŚP.”
W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zamknięte dane, które mają zastosowanie
pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z zasadami najlepszej praktyki w trakcie roku obrachunkowego na podstawie
biznesplanu.
3
Okres referencyjny: Zgodnie z art. 4 ust.1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 ,do określania liczby personelu
i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej.
Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku
VAT i innych podatków pośrednich. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej
przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu
średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów
obrachunkowych. Jeśli z uwagi na powyższy przepis, stwierdzenie nabycia danego statusu MSP nie jest możliwe na podstawie
przedstawionych danych za 3 lata obrachunkowe, należy podać dane za wcześniejsze lata obrachunkowe, do momentu powtórzenia się
statusu w dwóch kolejnych latach obrachunkowych.
Zgodnie z art. 4 ust.3 ww. Załącznika nr 1 w przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze
zatwierdzone, Wnioskodawca przedstawia odpowiednie dane, które pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku
obrotowego na podstawie biznesplanu.
4
W przypadku, gdy nastąpiła zmiana statusu przedsiębiorstwa należy krótko opisać przesłanki, które spowodowały utratę bądź uzyskanie
statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, lub przedsiębiorcy innego niż MSP.
5
Przedsiębiorstwo samodzielne:

nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów;



posiada poniżej 25 % kapitału lub głosów (w zależności która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku
przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych
wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.

Jeśli przedsiębiorstwo jest samodzielne, to oznacza to, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani
przedsiębiorstwem powiązanym z innym przedsiębiorstwem.
Przedsiębiorstwo może posiadać kilku inwestorów, z których każdy ma w nim poniżej 25 % kapitału lub głosów i nadal pozostać
przedsiębiorstwem samodzielnym, pod warunkiem, że inwestorzy ci nie są ze sobą powiązani („przedsiębiorstwa powiązane”). Jeśli ci
inwestorzy są ze sobą powiązani, przedsiębiorstwo zostanie uznane za partnerskie lub powiązane, w zależności od indywidualnej sytuacji.
WYJĄTKI:
Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet
jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 %, pod warunkiem że nie są oni powiązani w rozumieniu ust. 3 Załącznika
nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:

publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub anioły biznesu, tj. grupy osób fizycznych
prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na
giełdzie, pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji aniołów biznesu w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy
1.250.000 EUR;

uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;

inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;

niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.
W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego podstawą do sprawdzenia, czy zachowuje ono progi
i pułapy jest liczba osób zatrudnionych i dane finansowe zawarte w jego sprawozdaniach finansowych.
6
Przedsiębiorstwo partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w
rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i między którymi istnieją następujące związki:

przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym
przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku
niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.
Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa, danych przedsiębiorstwa partnerskiego w stopniu
proporcjonalnym do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa).
7
Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego
lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym
przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy
umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu
udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.
Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych powyżej za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa,
lub jednego z inwestorów, o których mowa w art.3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, również
uznaje się za powiązane.
Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających
wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym
rynku właściwym lub rynkach pokrewnych w rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów
wspólnotowego prawa konkurencji (Dz.U. WE C 372/5),.
Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku
w stosunku do rynku właściwego.
WYJĄTKI:
Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust 2 akapit drugi Załącznika 1 Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako
udziałowców/akcjonariuszy.
Poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 Załącznika nr 1 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie
przedsiębiorstwo, jeżeli – zgodnie z art. 3 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu
kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny (ang. public body).
UWAGA! Zasadniczym założeniem uznania przedsiębiorstwa za powiązane jest kwestia dominującego wpływu. Nie jest przy tym istotne,
czy jednostka dominującą jest podmiot będący wnioskodawcą czy też inny przedsiębiorca mający dominujący wpływ na wnioskodawcę,
a zatem zależności te należy rozpatrywać niejako obustronnie.
Określając powiązania pomiędzy przedsiębiorcami należy zwracać również uwagę na występowanie ewentualnych powiązań przez osoby
fizyczne lub grupę osób fizycznych (np. powiązania rodzinne) dotyczących:

powiązań gospodarczych (stosunki handlowe – osiąganie obrotów ze sprzedaży w ramach podmiotów powiązanych przez osoby
fizyczne lub grupy osób; relacje finansowe – istnienie wzajemnych relacji finansowych, wskazujących na możliwość wsparcia
przedsiębiorstwa wnioskodawcy ze strony podmiotów powiązanych przez osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, takich jak
pożyczki, poręczenia kredytów wspólne inwestycje majątkowe lub kapitałowe, umowy użyczenia, najmu lub dzierżawy, umowa
franczyzy, itp.; wizerunek podmiotów – marka/nazwa podmiotu, logo podmiotu, adres strony www; wspólne występowanie na
rynku – wspólni klienci, wspólni dostawcy, wspólni usługodawcy – np. usługi księgowe, reklamowe, prawnicze, informatyczne,
wspólny zakres oferowanych produktów lub usług)

powiązań organizacyjnych (np. małżonek/ka prowadzący działalność gospodarczą na tym samym rynku lub rynku pokrewnym).

Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia oraz pułapów finansowych, od
których uzależnia się posiadanie bądź utratę statusu MSP. Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa
100% wartości zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, które w badanym przedsiębiorstwie ma większość głosów, lub 100%
wartości zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, w którym badane przedsiębiorstwo ma większość głosów.
8
Patrz przypis 2.
9
Liczba zatrudnionych - liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w
pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego.
Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu
zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą:
a) pracownicy – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy9 pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa
c) krajowego, m.in. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa
o dzieło, umowa o świadczenie usług);
d) właściciele-kierownicy - do tej kategorii zaliczamy osoby zatrudnione na podstawie kontraktów menadżerskich oraz właścicieli
(np. udziałowców, akcjonariuszy) firmy, którzy angażują się w jakikolwiek sposób w zarządzanie przedsiębiorstwem, a nie tylko
pobierają dywidendy z zysku;
e) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe -do tej kategorii zaliczamy
osoby, które, mając zarejestrowaną działalność gospodarczą, świadczą pracę na rzecz określonego podmiotu, obowiązki te są
jednak wykonywane na podstawie umowy zlecenia, gdzie pracownik (przedsiębiorstwo przez niego zarejestrowane) jest
zleceniobiorcą, natomiast pracodawca jest zleceniodawcą; w grupie tej mieszczą się również partnerzy spółki partnerskiej.
Pracownicy tymczasowi świadczący pracę na rzecz danego pracodawcy powinni być uznawani za członków personelu jego przedsiębiorstwa
i uwzględniani przy ocenie przynależności tego przedsiębiorstwa do sektora MŚP.
Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład
personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.
Zasadą generalną, która powinna mieć zastosowanie przy przeliczaniu pracy danej osoby na wartości liczbowe RJR powinno być
odzwierciedlenie ich wkładu w potencjał przedsiębiorstwa. 1 RJR to każda osoba, która regularnie, w pełnym wymiarze i w ciągu całego
roku referencyjnego wykonuje pracę niezależnie od formy prawnej regulującej zakres jej obowiązków służbowych na rzecz
przedsiębiorstwa. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku lub wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin
wartość RJR obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu poświęconego na wzorcową RJR (40 godzin tygodniowo).
Natomiast w przypadku osób, których czas pracy nie został unormowany, należy wziąć pod uwagę rzeczywisty czas wykonywania
obowiązków służbowych do pojedynczej RJR.
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Roczny obrót oblicza się przez obliczenie przychodu, jaki przedsiębiorstwo uzyskało ze sprzedaży produktów
i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę, po odjęciu rabatów. Obrót należy obliczyć bez uwzględnienia VAT oraz innych
podatków pośrednich. Wyrażone w PLN wielkości dotyczące rocznych obrotów przelicza się na EUR według średniego kursu ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
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Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa. Wyrażone w PLN wielkości dotyczące rocznej sumy
bilansowej przelicza się na EUR według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego
wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
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Choć Komisja Europejska formalnie nie zdefiniowała pojęcia „inwestorów instytucjonalnych”, ale zwykle za takich uważa się inwestorów,
którzy prowadzą na dużą skalę obrót papierami wartościowymi w imieniu dużej liczby indywidualnych drobnych inwestorów i nie uczestniczą
bezpośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w które inwestują. Przykłady inwestorów indywidualnych to fundusze emerytalne i wspólne
fundusze inwestycyjne.
Z kolei regionalne fundusze rozwoju działające na terenie Polski to podmioty działające regionalnie i mające na celu realizację polityki lokalnej
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Tym samym nie prowadzą one obrotu papierami wartościowymi na
dużą skalę w imieniu indywidualnych inwestorów.
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Relacja za pośrednictwem osoby fizycznej – przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w art. 3 ust. 3 Załącznika
1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również
uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym
lub rynkach pokrewnych. Znaczenie mają tu tylko takie relacje, które dotyczą powiązań za pośrednictwem osób fizycznych (mających
decydujący wpływ na zarządzanie/podejmowanie decyzji w danych przedsiębiorstwach lub posiadających większościowy pakiet
udziałów/akcji) z innymi podmiotami, które działają na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych, przy czym rynek pokrewny to rynek
bezpośrednio sąsiedni w łańcuchu produkcyjnym (np. produkcja energii-dystrybucja energii). Dlatego też to przedsiębiorca, wypełniając
Oświadczenie musi zdecydować czy wpływ danej osoby fizycznej na inne przedsiębiorstwo ma cechy relacji opisanych w art. 3 ust. 3
Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Jeśli np. dana osoba jest prezesem przedsiębiorstwa, a jednocześnie np. zasiada
w zarządzie innego podmiotu lub jest jego właścicielem, to uznaje się, że poprzez ta osobę podmioty te są powiązane, jeśli wywiera ona
dominujący wpływ na działalność tych przedsiębiorstw.
UWAGA! Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są traktowane jak przedsiębiorstwa, a nie jako osoby fizyczne, o których
mowa powyżej.
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Przedsiębiorstwa sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe lub ujęte w sprawozdaniach innego przedsiębiorstwa, które takie
sprawozdania sporządza, nie są uważane za przedsiębiorstwa samodzielne.
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Patrz przypis 11.
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Ustalenie danych dla przedsiębiorstwa partnerskiego:

Przy ustalaniu czy dane przedsiębiorstwo, pozostające z innym podmiotem/innymi podmiotami w relacji przedsiębiorstw partnerskich,
kwalifikuje się do statusu MŚP, należy dodać do własnych danych dotyczących liczby osób zatrudnionych i danych finansowych dane
przedsiębiorstwa partnerskiego proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie, która z tych wartości
jest większa). W przypadku gdy przedsiębiorstwo partnerskie z Wnioskodawcą jest powiązane z innym przedsiębiorstwem, dane dotyczące
tego przedsiębiorstwa (zatrudnienie, bilans, obroty) należy doliczyć do danych rozpatrywanego przedsiębiorstwa partnerskiego. Zasady
obliczania danych przedsiębiorstw pozostających w relacji partnerskiej określa art. 6 ust.2 i 3 Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014.
Przykład: Jeśli przedsiębiorstwo posiada 30% udziałów w innym przedsiębiorstwie, należy dodać do własnych danych 30% liczby osób
w nim zatrudnionych, obrotu lub całkowitego rocznego bilansu.
Jeśli
istnieje
kilka
przedsiębiorstw
partnerskich,
taka
samą
kalkulację
należy
przeprowadzić
dla
każdego
z partnerów usytuowanych bezpośrednio na poziomie „upstream” i „downstream” w stosunku do przedsiębiorstwa.
Przykład:
A jest Wnioskodawcą/Partnerem w Projekcie
A posiada 33 % udziałów w przedsiębiorstwie C
A posiada 49% udziałów w przedsiębiorstwie D.
B posiada 25% udziałów w przedsiębiorstwie A.
Przedsiębiorstwo

Zatrudnienie

Roczny obrót

Całkowity bilans roczny

Dane A

100% danych A

100% danych A

100% danych A

Dane C

33 % danych C

33 % danych C

33 % danych C

Dane D

49% danych D

49% danych D

49% danych D

Dane B

25 % danych B

25 % danych B

25 % danych B

Dane do wyliczenia statusu A:
100%A+49%D+25% B+33%C.
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W przypadku gdy przedsiębiorstwo powiązane z Wnioskodawcą jest partnerskie lub powiązane z innym przedsiębiorstwem, dane dotyczące
tego przedsiębiorstwa (zatrudnienie, bilans, obroty) należy doliczyć do danych rozpatrywanego przedsiębiorstwa powiązanego
z Wnioskodawcą i tak wyliczone dane przedstawić jako dane tego przedsiębiorstwa powiązanego.
27
Aby ustalić czy dane przedsiębiorstwo, pozostające w relacji przedsiębiorstw powiązanych zachowuje próg zatrudnienia i pułapy
finansowe ustanowione w definicji MŚP, należy przedstawić dane dot. wielkości zatrudnienia, wysokości obrotu rocznego oraz sumy
aktywów bilansu, w związku z tym należy dodać 100% danych przedsiębiorstwa powiązanego do danych przedsiębiorstwa.
Natomiast, jeśli przedsiębiorstwo nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych, a przedsiębiorstwo z którym dany przedsiębiorca jest
powiązany, także jest powiązane na zasadzie łańcuchowej z innymi przedsiębiorcami, należy dodać do swoich danych 100% danych
wszystkich przedsiębiorstw powiązanych. Zasada obliczania danych przedsiębiorstw pozostających w relacji partnerskiej określa art. 6 ust.2
Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Przykład:
Przedsiębiorstwo A jest Wnioskodawcą w Projekcie
A posiada 51% udziałów w przedsiębiorstwie C.
A posiada 100% udziałów w przedsiębiorstwie D.
B posiada 60% udziałów w przedsiębiorstwie A.
W każdym przypadku udział jest większy niż 50% przy obliczaniu liczby zatrudnionych i pułapów finansowych przedsiębiorstwa A należy
wziąć 100% danych każdego z czterech przedsiębiorstw, o których mowa.
Dane łączne przedsiębiorstwa powiązanego: 100%A+100%B+100% C+100% D.
UWAGA!: Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa, których dane ujęte są w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Wówczas do
tabeli należy wprowadzić dane (odnoszące się do ww. wielkości) wynikające ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W takim
przypadku należy wprowadzić przedmiotowe dane w wierszu „Zsumowane dane wszystkich przedsiębiorstw powiązanych/Dane
wynikające ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw powiązanych” Wypełnianie pozostałych wierszy
(dotyczących poszczególnych podmiotów wchodzących w skład grupy sporządzającej skonsolidowane sprawozdania finansowe,
w których ujęte zostały dane Wnioskodawcy/Partnera w Projekcie) nie będzie w tym przypadku konieczne.
W przypadku, gdy w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych nie ma danych dotyczących liczby zatrudnionych w danym
przedsiębiorstwie, dane dot. zatrudnienia są obliczane przez dodanie danych z przedsiębiorstw, z którymi przedsiębiorstwo to jest
powiązane.

