
                                                                                                  

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania kompendium/przewodnika na temat występowania 
pomocy publicznej w projektach z sektora kultury 

 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-71 Warszawa 
 
2. UZASADNIENIE DLA ZAMÓWIENIA  
 
W związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej odnośnie występowania pomocy publicznej w projektach z 
sektora kultury i publikacją „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” pojawiła 
się konieczność zapewnienia zgodności projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym 
europejskich, z zasadami udzielania pomocy publicznej. W trakcie oceny wniosków, ubiegających się o 
wsparcie, zespół oceniający jest zobligowany do badania czy dane przedsięwzięcie jest objęte reżimem pomocy 
publicznej, a jeśli tak to czy udzielona pomoc będzie zgodna z rynkiem wewnętrznym. Ponadto, występowanie 
pomocy publicznej w projekcie ma wpływ na metodę obliczania i wysokość dopuszczalnego dofinansowania. 
 
Kompendium/Przewodnik ma na celu zapewnienia prawidłowej oceny występowania pomocy publicznej w 
projektach z sektora kultury i jej zgodności z obowiązującym prawem.  
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Kompendium/Przewodnik ma na celu dokonanie przeglądu i stworzenie wyciągu z decyzji Komisji Europejskiej 
oraz wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie występowania pomocy publicznej  
w indywidualnych projektach lub programach z obszaru kultury w następujących Państwach Członkowskich 
Unii Europejskiej: Węgry, Włochy, Hiszpania, Grecja, Cypr, Niemcy, Holandia i Francja. Celem jest ukazanie 
podejścia organów UE do kwestii zgodności pomocy publicznej, udzielonej podmiotom z sektora kultury, z 
rynkiem wewnętrznym.  
Przy realizacji zadania pod uwagę powinny zostać wzięte: 

a) wszystkie wyroki ETS oraz decyzje KE, wydane w odniesieniu do indywidualnych 
przedsięwzięć/programów po roku 2000 i zamieszczone w bazie Dyrekcji Generalnej do spraw 
Konkurencyjności Komisji Europejskiej, 

b) najważniejsze wyroki ETS i decyzje KE z lat 1990-2000, które nadal są przywoływane w obecnych 
rozstrzygnięciach. 

 

Zamawiający wymaga, aby kompendium/przewodnik składał z 5 części: 
1. Wstęp – ogólne informacje na temat pomocy publicznej w kulturze i zasad oceny projektów pod 

względem pomocy publicznej, 
2. Decyzje/wyroki mówiące o braku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie/programie wraz z 

komentarzem, 
3. Decyzje/wyroki uznające, że w projekcie/programie występuje pomoc publiczna, ale jest zgodna  

z rynkiem wewnętrznym wraz z komentarzem , 
4. Decyzje/wyroki uznające, że występująca w projekcie/programie pomoc publiczna jest niezgodna  

z rynkiem wewnętrznym (ma negatywny wpływ na wymianę handlową na rynku wewnętrznym UE) 
wraz z komentarzem, 

5. Podsumowanie.  



                                                                                                  

W przypadku decyzji/wyroków każdy dokument powinien zostać krótko opisany (zakres projektu, określenie i 

krótka charakterystyka podmiotu realizującego, oddziaływanie projektu) wraz z przytoczeniem uzasadnienia 

KE/ETS lub jego skrótu.  

4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
73110000-6 – Usługi badawcze 

5. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 
Zamówienie powinno obejmować: 

 identyfikację wyroków ETS i decyzji KE, zgodnie z wytycznymi, określonymi w pkt. 3 a) i b); 

 analizę wyroków ETS i decyzji KE, zgodnie z wytycznymi, określonymi w pkt. 3 ppkt. 1-5;  

 wykonanie krótkich opisów każdego dokumentu z uwzględnieniem: kraju, do którego odnosi się 
rozstrzygnięcie; charakteru projektu/programu (projekt/program miękki, projekt/program 
infrastrukturalny); opisu działań w projekcie/programie, krótkiej charakterystyki podmiotu 
realizującego; 

 przedstawienie postanowienia ETS/KE wraz z uzasadnieniem dla danej decyzji. 

 ustrukturyzowanie informacji zgodnie z wytycznymi w pkt. 3 ppkt. 1-5; 

 opracowanie informacji w sposób umożliwiający ich ewentualną publikację, a także wykorzystywanie 
jako materiał do celów szkoleniowych; 

 przygotowanie informacji w wersji gotowej do umieszczenia na stronie internetowej. 
 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z ofertą Wykonawcy, ale nie później niż do dnia 30 listopada 2016 r. 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 

8.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje kadrą: 

a) posiadającą doświadczenie w zakresie wykonywania analitycznych opracowań dotyczących zagadnień z 
zakresu pomocy publicznej.  
 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu analitycznych 
opracowań dotyczących zagadnień z zakresu pomocy publicznej na podstawie dokumentów, raportów i 
publikacji. 
 
b) posiadającą zdolność posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1. 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

9. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 



                                                                                                  

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego. 

2. Wykaz wykonanych opracowań wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

3. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1. 

10. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO 

ZAMÓWIENIA 

PLN 

11. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 

49 000 PLN netto 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy sporządzić w formie papierowej w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

1) ofertę wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zawierającą 

dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres 

e-mail, w przypadku firmy REGON i NIP), proponowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto 

oraz deklarowany czas wykonania zamówienia; 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego; 

3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego; 

4) wykaz wykonanych opracowań i narzędzi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego; 

5) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1. 

13. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ofertydfe@mkidn.gov.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu 

oferty. W temacie wiadomości należy wpisać „Kompendium/przewodnik na temat występowania pomocy 

publicznej w projektach z sektora kultury ". 

Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować droga mailową na adres e-mail: ofertydfe@mkidn.gov.pl.  

14. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

mailto:ofertydfe@mkidn.gov.pl
mailto:ofertydfe@mkidn.gov.pl


                                                                                                  

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

1. cena za realizację zamówienia – max 50 pkt; 

2. doświadczenie w zakresie wykonywania analitycznych opracowań dotyczących zagadnień z zakresu pomocy 

publicznej, na podstawie dokumentów, raportów i publikacji – max 30 pkt; 

3. deklarowany czas wykonania zamówienia – max 20 pkt. 

15. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione 

kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. 

1. Punktacja dla kryterium „cena za realizację zamówienia” - ocena na podstawie ceny brutto wskazanej przez 

Wykonawcę w ofercie. 

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 50. 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 50 punktów. 

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: CEN = (CENmin/ CENo„x”) x 50 pkt 

gdzie: 

CEN – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny 

CENmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 

CENo„x” – cena oferty ocenianej 

2. Punktacja dla kryterium „doświadczenie w zakresie wykonywania analitycznych opracowań” - ocena na 

podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 

2 do zapytania ofertowego i Wykazu wykonanych opracowań wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

zapytania ofertowego. 

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 30. 

Oferta z największym doświadczeniem otrzyma 30 punktów. 

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: DWA = (DWAo„x”/ DWAmax) x 30 pkt 

gdzie: 

DWA – liczba punktów za kryterium „doświadczenie w zakresie wykonywania analitycznych opracowań z 

zakresu pomocy publicznej, na podstawie dokumentów, raportów i publikacji” liczone wykonanymi 

opracowaniami 

DWAo„x” – liczba wykonanych opracowań w ofercie ocenianej 



                                                                                                  

DWAmax – największe doświadczenie, liczone wykonanymi opracowaniami. 

3. Punktacja dla kryterium „deklarowany czas wykonania zamówienia” - ocena na podstawie oferty wykonania 

zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 20. 

Oferta z największym doświadczeniem otrzyma 20 punktów. 

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: DCW = (DCWo„x”/ DCWmax) x 20 pkt 

gdzie: 

DCW – liczba punktów za kryterium „deklarowany czas wykonania zamówienia” liczone dniami wykonania 

DCWo„x” – liczba dni wykonania w ofercie ocenianej 

DCWmax – najkrótszy czas wykonania zamówienia, liczony dniami. 

Suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru: 

S„x” = CEN + DWA + DCW 

gdzie: 

S„x”– suma punktów oferty 

CEN – punkty za kryterium „cena za realizację zamówienia” 

DWA – punkty za kryterium „doświadczenie w zakresie wykonywania analitycznych opracowań” 

DCW – punkty za kryterium „deklarowany czas wykonania” 

Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. 

Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze ofertę z 

niższą ceną. 

16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku 

unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

17. FINANSOWANIE 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach 

projektu POIS.10.01.00-00-0500/15.  



                                                                                                  

18. UWAGI KOŃCOWE 

a) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 

b) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje 

składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze 

zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zawarcia 

umowy. MKiDN może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do zapytania ofertowego dołączono: 

Załącznik nr 1 – Oferta wykonania zamówienia (wzór) 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór) 

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych opracowań i narzędzi (wzór) 

  
 


