
Podmiot Nazwa Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Uwaga Uzasadnienie Stanowisko PARP

Projektownia Sp. z o.o.

Załącznik nr 16 do Regulaminu - 

Kryteria zatwierdzone przez Komitet 

Monitorujący PO WER 12

nieuzasadnione ograniczenie w zakresie żądania 

doświadczenia trenera / doradcy w zakresie 

świadczenia usług szkoleniowych / doradczych z 

zakresu zamówień publicznych wyłącznie na 

rzecz przedsiębiorców

Kryterium wyklucza bardzo doświadczonych trenerów, którzy prowadzą szkolenia głównie na 

rzecz podmiotów sektora finansów publicznych i ich pracowników. Narusza to uczciwą 

konkurencję. Trenerzy/doradcy są również przygotowani do prezentowania na szkoleniu 

perspektywy wykonawcy w postępowaniu o zamówienia publiczne. Zakres tematyczny 

szkoleń pokrywa się zasadniczo z zakresem podobnych szkoleń realizowanych na rzecz 

pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Wymaga od trenera znakomitej 

teoretycznej i praktycznej znajomości ustawy i rozporządzeń wykonawczych, sprawnego 

poruszania się po innych przepisach, wykładni prawa itp. Rozróżnianie doświadczenia trenera 

z punktu widzenia odbiorców szkolenia jest w tym przypadku nie tylko nieuzasadniony, ale 

szkodliwy.

Uwaga nieuwzględniona. Kryteria weryfikowane na etapie oceny 

formalnej i merytorycznej podlegały konsultacjom zewnętrznym w 

marcu br. i zostały zaakceptowane przez Komitet Monitorujący PO 

WER. Na tym etapie nie podlegają modyfikacjom. 

Projektownia Sp. z o.o.

Załącznik nr 16 do Regulaminu - 

Kryteria zatwierdzone przez Komitet 

Monitorujący PO WER 1

nieuzasadnione ograniczenie doświadczenia 

projektodawcy do prowadzenia szkoleń / usług 

doradztwa z obszaru zamówień publicznych 

wyłącznie do przedsiębiorców

Kryterium wyklucza potencjalnych projektodawców, którzy mają bardzo duże doświadczenie 

w prowadzeniu szkoleń / doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych na rzecz 

podmiotów sektora finansów publicznych. Kryterium ma za zadanie wyłonić wykonawcę 

(projektodawcę), który dzięki swojemu doświadczeniu gwarantuje najwyższą jakość 

realizowanych szkoleń lub doradztwa. Z punktu widzenia tego wymogu nie ma znaczenia, czy 

usługi z przedmiotowego zakresu świadczone były na rzecz przedsiębiorców (wykonawców w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia), czy na rzecz przedstawicieli sektora finansów 

publicznych (a wiec zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

Uwaga nieuwzględniona. Kryteria weryfikowane na etapie oceny 

formalnej i merytorycznej podlegały konsultacjom zewnętrznym w 

marcu br. i zostały zaakceptowane przez Komitet Monitorujący PO 

WER. Na tym etapie nie podlegają modyfikacjom. 

Okręgowa Izba Radców Prawnych 

w Poznaniu Regulamin konkursu

Rozdział 5 – 

Ramy realizacji 

projektu - 

wymagania 

konkursowe

Podrozdział 

 5.1Podmioty, które 

mogą ubiegać się o 

dofinansowanie 

projektu dodać ustęp 8

8. organizacje samorządu prawniczego działające 

na podstawie art.49 ust. 3 Ustawy z dnia 

6.07.1982 o Radcach Prawnych

rozszerzenie grupy podmiotów które mogą ubiegać się o realizację projektu na organizacje 

samorządu prawniczego prawników w tym w szczególności Okręgowe Izby Radców Prawnych 

pozwoli realizować projekty grupie prawników związanych z samorządem zawodowym. 

Obecnie grupa ta wykluczona jest z możliwości uzyskania dofinansowania na realizację 

projektu - grupa ta jest szczególnie dobrze przygotowana merytorycznie do zrealizowania 

celów zaplanowanych w ramach konkursu.

Uwaga nieuwzględniona. Zakresu podmiotów uprawnionych do

ubiegania się o dofinansowanie określa Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 2026). Jednakże należy

zauważyć, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

zgodnie z dyspozycją art. 6 b ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804, ze zm.)

najprawdopodobniej będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie

projektu, jako podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju

zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Wszystko zależy od treści zapisów regulujących zakres działań tego

podmiotu.

Evercode Sp. z o.o.

Załącznik nr 3 do Regulaminu - 

Wzór karty oceny merytorycznej 

wniosku o dofinansowanie projektu 

konkursowego w ramach PO WER

część E kryteria 

premiujące, 

kryterium nr 2

W skład personelu odpowiadającego za 

zarządzania projektem wchodzi osoba 

posiadającej udokumentowane doświadczenie w 

realizacji co najmniej 2 projektów/ usług, w 

ramach których przeprowadzone zostały 

wdrożenia projektów opartych o ustawę o 

zamówieniach publicznych

waga punktowa: 2

Ważniejszym aspektem w projekcie, szczególnie w części doradczej jest doświadczenie 

uzyskane przy prowadzeniu zamówień publicznych od momentu ich identyfikacji, poprzez 

właściwą dokumentację, tworzenie ew. partnerstw, dostarczanie uzupełnień, weryfikowanie 

konkurencyjnych ofert, ew. podważanie doświadczeń, ew. prowadzenie spraw do KIO, w 

stosunku do wiedzy z zakresu właściwego przedstawienia i udokumentowania udzielania  

pomocy publicznej/pomoc de minimis przedsiębiorcom.

waga punktowa: 2

Uwaga niezrozumiała i nieuwzględniona. W kryteriach 

premiujących IP nie wymaga, aby Kierownik Projektu, czy osoba 

posiadająca doświadczenie w realizacji projektów w ramach, 

których udzielana była pomoc de minimis/pomoc publiczna 

posiadała doświadczenie we wdrażaniu projektów opartych o 

ustawę Prawo zamówienia publiczne. 

Evercode Sp. z o.o.

Załącznik nr 16 do Regulaminu - 

Kryteria zatwierdzone przez Komitet 

Monitorujący PO WER

2. kryteria 

premiujące jak w załączniku 3 jak w załączniku 3 Uwaga niezrozumiała. 

Evercode Sp. z o.o.

Załącznik nr 13 do Regulaminu - 

Wzór CV osoby posiadającej 

doświadczenie w zakresie pomocy 

publicznej cały dokument jak w załączniku 3 jak w załączniku 3 Uwaga niezrozumiała. 

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych do I konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych - Działanie 2.2. PO WER 2014-2020 

Okres trwania konsultacji: 2015-11-26 do 2015-12-08


