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Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy w zakresie udzielania zamówień 

udzielanych na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: 
 
Szacowania wartości zamówienia: 

 Naruszenie zapisów Rozdziału 6.5 pkt. 11 Wytycznych w zakresie wyboru nieodpowiedniej procedury 

udzielenia zamówienia, w związku z niewłaściwym ustaleniem szacunkowej wartości zamówienia.  

Opis przedmiotu zamówienia: 
 Naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt. 5-8 Wytycznych w zakresie określenia niejednoznacznego 

opisu przedmiotu zamówienia – brak pełnej informacji w zapytaniu ofertowym o przedmiocie 

zamówienia, warunkach udziału w postępowaniu oraz warunkach zmiany umowy. 

 Naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt. 9 Wytycznych w zakresie niepełnego opisu kryteriów oceny 

oferty – brak pełnej informacji o kryteriach oceny ofert, tj. brak wskazania wagi kryterium  

i szczegółowego opisu oraz brak precyzyjnego i jednoznacznego opisu w zakresie sposobu oceny,  

w poza cenowych kryteriach oceny ofert. 

 Naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt. 9d Wytycznych w zakresie określenia w zapytaniu ofertowym 

kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy, np. „doświadczenie”, „sytuacja 

ekonomiczno-finansowa”. 

 Naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt. 5 Wytycznych poprzez wskazanie w opisie przedmiotu 

zamówienia znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia bez określenia 

zakresu równoważności (np. Windows, Microsoft, MS Office). 

Terminy: 
 Naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt. 10 Wytycznych poprzez nie zastosowanie minimalnego 

wymaganego terminu na składanie ofert, przede wszystkim w zakresie zamówień, których wartość 

przekracza 209 000 EUR dla dostaw i usług oraz 5 225 000 EUR dla robót budowlanych (np. skrócenie 

ostatniego dnia terminu poprzez wskazanie godziny innej niż godzina 00.00). 

 Naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt. 11 lit. b Wytycznych poprzez wybór oferty niezgodnej z opisem 

przedmiotu zamówienia lub w oparciu o inne niż ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert. 

Upublicznienie: 
 Naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt. 13 i 14 Wytycznych w zakresie braku upublicznienia zapytania 

ofertowego w Bazie Konkurencyjności. Ponadto od 01.01.2018 r. obowiązek taki ciąży również na 

Wnioskodawcach, którzy nie podpisali umowy o dofinansowanie w chwili rozpoczęcia postępowania. 

 Naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt. 20 w zakresie braku umieszczenia informacji o wynikach 

postępowania publikowanych w takiej samej formie jak zapytanie ofertowe. 

Umowa w sprawie zamówienia: 
 Naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt. 22 Wytycznych w zakresie dokonania istotnej zmiany treści 

umowy w stosunku do warunków określonych w treści zapytania ofertowego oraz w stosunku do 

złożonej oferty – zmiany zakresu świadczenia (np. wydłużenie okresu realizacji zamówienia bez 

uprzedniej informacji o możliwości dokonania takiej zmiany określonej w zapytaniu ofertowym). 



 

 

Dokumentacja z postępowania: 
 Naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt. 19 Wytycznych w zakresie  braku wskazania w protokole 

postępowania wszystkich wymaganych informacji określonych w Wytycznych lub brak protokołu 

przeprowadzonego postępowania. 

 Naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt. 19 lit. h Wytycznych w zakresie braku archiwizacji przez 

Beneficjenta pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania – brak możliwości pełnej 

weryfikacji zamówienia, np. brak potwierdzenia daty i formy wpływu ofert (nie zachowanie wydruków  

z maili, kopert, w których zamieszczone były oferty lub innego źródła potwierdzającego datę wpływu 

ofert). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




