Baza konkurencyjności – narzędzie do upubliczniania
zapytań ofertowych beneficjentów PO WER
15 maja 2015 r.

CZYM JEST BAZA KONKURENCYJNOŚCI?
Baza dotycząca zasady konkurencyjności jest portalem
internetowym umożliwiającym upublicznianie ogłoszenia
(zapytania ofertowego) pozwalającego na zbadanie rynku i
wyłonienie wykonawcy, dostępna pod adresem
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
JAKI JEST CEL BAZY?
Baza ma na celu zapewnienie przejrzystości i szerokiego
dostępu do zamówień udzielanych w ramach zasady
konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS,
FS w okresie programowania 2014‐2020.

DLA KOGO BAZA KONKURENCYJNOŚCI?
Obligatoryjnie dla beneficjentów PO KL zobowiązanych do
stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wartość
zamówienia od 14 tys. euro netto).
Obligatoryjnie dla beneficjentów PO WER zobowiązanych do
stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS,
FS w okresie programowania 2014‐2020, z zastrzeżeniem o
którym mowa w podrozdziale 6.5.3 pkt 7 lit a tiret ii.

KOGO DOTYCZY ZASADA KONKURENCYJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 2014‐
2020?
Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu następuje
zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku:
• beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo
zamówień publicznych (wartość zamówień 50 tys. zł netto –
30 tys. euro netto);
• beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp
(od 50 tys. zł netto), a w przypadku zamówień sektorowych o
wartości równej lub niższej od kwoty określonej w art. 11 pkt
8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto z
zastrzeżeniem pkt 3 i 4 rozdziału 6.5 Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS,
FS w okresie programowania 2014‐2020.

OD KIEDY NALEŻY UMIESZCZAĆ ZAPYTANIA OFERTOWE W BAZIE?
• dla beneficjentów PO KL od dnia określonego w
komunikacie IZ PO KL – komunikat wskazuje na obowiązek
od 1.01.2015 r.
• dla beneficjentów PO WER od daty uruchomienia Bazy
wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego umieszczonej na stronie tegoż ministra.
Planowane uruchomienie Bazy dla beneficjentów PO WER –
przełom II i III kwartału 2015 r.
Planowany termin uruchomienia docelowej Bazy dla
perspektywy 2014‐2020 (w tym PO WER) przełom 2015/2016 r

W JAKI SPOSÓB BENEFICJENCI PO WER ZOBOWIĄZANI DO STOSOWANIA
ZASADY KONKURENCYJNOŚCI POWINNI UPUBLICZNIAĆ ZAPYTANIA DO CZASU
UDOSTĘPNIENIA BAZY?

Do daty uruchomienia Bazy wskazanej w komunikacie ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego upublicznianie zapytań
odbywa się poprzez wysłanie zapytania ofertowego do co
najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku
istnieje trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznienie
tego zapytania co najmniej na stronie internetowej
beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

JAKIE KORZYŚCI DAJE UPUBLICZNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO POPRZEZ
BAZĘ?
Korzyści dla zamawiających (beneficjentów – publikujących
ogłoszenia o zamówieniach)
• pełniejsze rozeznanie rynku
• potencjalnie większa liczba ofert
Korzyści dla oferentów (potencjalnych wykonawców zamówień)
• większa przejrzystość i szerszy dostęp do zamówień
• oszczędność czasu (zgromadzenie wszystkich ofert w
jednym miejscu)

JAKĄ POPULARNOŚCIĄ CIESZY SIĘ BAZA KONKURENCYJNOŚCI?
Dotychczas (stan na 12.05.2015 r. ) w Bazie zostało
upublicznionych ok. 2250 zapytań ofertowych.
JAKA JEST ŚREDNIA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ I SUMA WARTOŚCI
ZAMÓWIEŃ JAKIE ZOSTAŁY UPUBLICZNIONE W BAZIE?
Ilość ogłoszeń: 756
Suma wartości zamówień : 10 504 102 zł
Średnia wartość zamówienia: 13 894.31 zł
Dane dotyczą ogłoszeń, które:
‐ zostały opublikowane przed 2015‐04‐01,
‐ zostały zakończone przed 2015‐04‐01,
‐ nie zostały anulowane
‐ mają wprowadzonego oferenta

CZY BAZA BĘDZIE ROZBUDOWYWANA?
Na obecnie funkcjonującej Bazie nastąpi dodanie kilku
funkcjonalności m.in:
• Wprowadzenie możliwości umieszczania wyjaśnień do
upublicznianych zapytań ofertowych
• Możliwość wskazania kilku wykonawców realizujących
zamówienie ofertowe (sytuacja, gdy beneficjent
dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych)
• Dopuszczenie kilku kont w ramach projektu.
Przewidywany termin implementacji nowych funkcjonalności
na środowisko produkcyjne początek III kwartału 2015 r.
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