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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506721-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2017/S 243-506721
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
Tel.: +48 225229458
E-mail: magdalena.jaworska@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bgk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Poręczenie” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny: DZZK/148/DIF/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
66000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub
„PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego usługi wdrożenia i zarządzania Instrumentem
Finansowym „Poręczenie”, do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z którego udzielane będą
Jednostkowe Poręczenia oraz który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na warunkach określonych
w Istotnych Postanowieniach Umowy. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Jednostkowych Poręczeń
zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenie” stanowiącej załącznik nr [2] do Istotnych
Postanowień Umowy (dalej: „Umowa Operacyjna”), które stanowią załącznik nr [2] do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Jeden Wykonawca w niniejszym postępowaniu może się ubiegać o realizację jednej części zamówienia przy
czym jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę, niezależnie czy wstępuje samodzielnie, czy w grupie
kapitałowej, czy konsorcjum.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Poręczenie” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 cz. I.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część I - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi:
— wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu
Instrumentu Finansowego „Poręczenie” oraz udzieleniu co najmniej 100 Jednostkowych Poręczeń o
parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenie” w łącznej wysokości co najmniej
29 411 764,71 PLN, z wykorzystaniem Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego przez Zamawiającego do
utworzonego Instrumentu Finansowego, w wysokości 7 500 000 PLN, uzupełnionego o Wkład Pośrednika
Finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie
niższej niż 1 323 529,41 PLN. Według stanu na połowę zakładanego Okresu Budowy Portfela wskaźniki, o
których mowa w niniejszym akapicie powinny zostać osiągnięte na poziomie co najmniej [40] %.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty na którą składa się ocena niżej wymienionych kryteriów / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 21
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego /
Waga: 24
Cena - Waga: 55

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2029
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ramach każdej Części Zamówienia przewiduje
możliwość zastosowania Prawa Opcji, polegającego na wniesieniu do danego Instrumentu Finansowego
dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy, na zasadach i warunkach określonych w Umowie Operacyjnej.
Wysokość Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości
pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe Poręczenia udzielane przez Wykonawcę z Wkładu Funduszu Funduszy
oraz Wkładu Pośrednika Finansowego wnoszonego na podstawie Prawa Opcji, będą udzielane w oparciu
o zasady zawarte w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenia” stosowane do podstawowej części
Zamówienia.
Zamawiający korzysta z Prawa Opcji w ramach zawartej Umowy Operacyjnej poprzez złożone przez
Zamawiającego oświadczenie.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.01.05.01-30-0002/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla I części zamówienia – 22 500 PLN (słownie:
dwadzieścia dwa tysiące pięćset PLN 0/100).
Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, może skorzystać z procedury
odwróconej.
Szczegóły dotyczące kryteriów oceny oferty w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Poręczenie” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 cz. II.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część II - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę:
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— usługi wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na utworzeniu
Instrumentu Finansowego „Poręczenie” oraz udzieleniu co najmniej 94 Jednostkowych Poręczeń o parametrach
określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenie” w łącznej wysokości co najmniej 27 450 980,39
PLN, z wykorzystaniem Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego przez Zamawiającego do utworzonego
Instrumentu Finansowego, w wysokości 7 000 000 PLN, uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w
wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 1 235
294,12 PLN. Według stanu na połowę zakładanego Okresu Budowy Portfela wskaźniki, o których mowa w
niniejszym akapicie powinny zostać osiągnięte na poziomie co najmniej [40] %.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty na którą składa się ocena niżej wymienionych kryteriów / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 21
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego /
Waga: 24
Cena - Waga: 55

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2029
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ramach każdej Części Zamówienia przewiduje
możliwość zastosowania Prawa Opcji, polegającego na wniesieniu do danego Instrumentu Finansowego
dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy, na zasadach i warunkach określonych w Umowie Operacyjnej.
Wysokość Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości
pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe Poręczenia udzielane przez Wykonawcę z Wkładu Funduszu Funduszy
oraz Wkładu Pośrednika Finansowego wnoszonego na podstawie Prawa Opcji, będą udzielane w oparciu
o zasady zawarte w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenia” stosowane do podstawowej części
Zamówienia.
Zamawiający korzysta z Prawa Opcji w ramach zawartej Umowy Operacyjnej poprzez złożone przez
Zamawiającego oświadczenie.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.01.05.01-30-0002/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla II części zamówienia – 21 000 (słownie: dwadzieścia
jeden tysięcy PLN 00/100).
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Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, może skorzystać z procedury
odwróconej.
Szczegóły dotyczące kryteriów oceny oferty w SIWZ.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Poręczenie” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 cz. III.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część III - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę:
— usługi wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na utworzeniu
Instrumentu Finansowego „Poręczenie” oraz udzieleniu co najmniej 90 Jednostkowych Poręczeń o parametrach
określonych w „ Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenie” w łącznej wysokości co najmniej 25 490 196,08
PLN z wykorzystaniem Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego przez Zamawiającego do utworzonego
Instrumentu Finansowego, w wysokości 6 500 000 PLN, uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w
wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 1 147
058,82 PLN. Według stanu na połowę zakładanego Okresu Budowy Portfela wskaźniki, o których mowa w
niniejszym akapicie powinny zostać osiągnięte na poziomie co najmniej [40] %.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty na którą składa się ocena niżej wymienionych kryteriów / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 21
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego /
Waga: 24
Cena - Waga: 55

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2029
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ramach każdej Części Zamówienia przewiduje
możliwość zastosowania Prawa Opcji, polegającego na wniesieniu do danego Instrumentu Finansowego
dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy, na zasadach i warunkach określonych w Umowie Operacyjnej.
Wysokość Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości
pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe Poręczenia udzielane przez Wykonawcę z Wkładu Funduszu Funduszy
oraz Wkładu Pośrednika Finansowego wnoszonego na podstawie Prawa Opcji, będą udzielane w oparciu
o zasady zawarte w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenia” stosowane do podstawowej części
Zamówienia.
Zamawiający korzysta z Prawa Opcji w ramach zawartej Umowy Operacyjnej poprzez złożone przez
Zamawiającego oświadczenie.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.01.05.01-30-0002/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla III części zamówienia – 19 500 PLN (słownie:
dziewiętnaście tysięcy pięćset PLN 00/100).
Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, może skorzystać z procedury
odwróconej.
Szczegóły dotyczące kryteriów oceny oferty w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Poręczenie” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 cz. IV.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41

II.2.4)

Opis zamówienia:
d. Część IV - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę:
— usługi wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na utworzeniu
Instrumentu Finansowego „Poręczenie” oraz udzieleniu co najmniej 54 Jednostkowych Poręczeń o parametrach
określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenie” w łącznej wysokości co najmniej 15 686 274,51
PLN, z wykorzystaniem Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego przez Zamawiającego do utworzonego
Instrumentu Finansowego, w wysokości 4 000 000 PLN, uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego
w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 705
882,35 PLN. Według stanu na połowę zakładanego Okresu Budowy Portfela wskaźniki, o których mowa w
niniejszym akapicie powinny zostać osiągnięte na poziomie co najmniej [40] %.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty na którą składa się ocena niżej wymienionych kryteriów / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 21

19/12/2017
S243
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 12

Dz.U./S S243
19/12/2017
506721-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7 / 12

Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego /
Waga: 24
Cena - Waga: 55
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2029
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ramach każdej Części Zamówienia przewiduje
możliwość zastosowania Prawa Opcji, polegającego na wniesieniu do danego Instrumentu Finansowego
dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy, na zasadach i warunkach określonych w Umowie Operacyjnej.
Wysokość Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości
pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe Poręczenia udzielane przez Wykonawcę z Wkładu Funduszu Funduszy
oraz Wkładu Pośrednika Finansowego wnoszonego na podstawie Prawa Opcji, będą udzielane w oparciu
o zasady zawarte w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenia” stosowane do podstawowej części
Zamówienia.
Zamawiający korzysta z Prawa Opcji w ramach zawartej Umowy Operacyjnej poprzez złożone przez
Zamawiającego oświadczenie.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.01.05.01-30-0002/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla IV części zamówienia – 12 000 PLN (słownie:
dwanaście tysięcy PLN 00/100).
Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, może skorzystać z procedury
odwróconej.
Szczegóły dotyczące kryteriów oceny oferty w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) bilans, a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans podlega badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF, również z opinią o badanym bilansie, a w

19/12/2017
S243
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 12

Dz.U./S S243
19/12/2017
506721-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8 / 12

przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
określające wartość kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku
obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia
działalności, odpowiadającej co najmniej wysokości określonej w opisie sposobu spełniania warunku udziału w
postępowaniu;
2) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzające wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż jeden
(1) miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca zapewni stabilność ekonomiczną oraz potencjał finansowy do realizacji Umowy poprzez spełnienie
następujących warunków:
1. Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego
roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według innego dokumentu określającego
wysokość posiadanych kapitałów (funduszy) własnych na dzień rozpoczęcia działalności, w następującej
wysokości:
• dla I części zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 1 875 000
PLN;
• dla II części zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 1 750
000 PLN;
• dla III części zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 1 625
000 PLN;
• dla IV części zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 1 000
000 PLN.
Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały
(fundusze) własne Wykonawców wspólnie ubiegających się o daną Część Zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o
których mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt 1) części VII SIWZ.
2. Wykonawca zapewni wniesienie do Instrumentu Finansowego, Wkładu Pośrednika Finansowego
wynoszącego minimum 15 % kwoty Kapitału Poręczeniowego, tj. kwoty, na którą składa się Wkład Funduszu
Funduszy oraz Wkład Pośrednika Finansowego:
• dla I części zamówienia Wkład Pośrednika Finansowego do Instrumentu Finansowego, bez Prawa Opcji,
wyniesie nie mniej niż 1 323 529,41 PLN;
• dla II części zamówienia Wkład Pośrednika Finansowego do Instrumentu Finansowego, bez Prawa Opcji,
wyniesie nie mniej niż 1 235 294,12 PLN;
• dla III części zamówienia Wkład Pośrednika Finansowego do Instrumentu Finansowego, bez Prawa Opcji,
wyniesie nie mniej niż 1 147 058,82 PLN;
• dla IV części zamówienia Wkład Pośrednika Finansowego do Instrumentu Finansowego, bez Prawa Opcji,
wyniesie nie mniej niż 705 882,35 PLN.
W związku z powyższym, na etapie postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada
w środkach pieniężnych co najmniej 25 % wartości Wkładu Pośrednika Finansowego lub posiada zdolność
kredytową na tę kwotę. Tym samym Wykonawca wykaże, iż:
• dla I części zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 330 882,35 PLN, lub posiada zdolność
kredytową na tę kwotę;
• dla II części zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 308 823,53 PLN, lub posiada zdolność
kredytową na tę kwotę;
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• dla III części zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 286 764,71 PLN, lub posiada zdolność
kredytową na tę kwotę;
• dla IV części zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 176 470,59 PLN, lub posiada zdolność
kredytową na tę kwotę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, warunki opisane w pkt 2 może
spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o
których mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt. 2) części VII SIWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) oświadczenie dotyczące udzielonych poręczeń w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do
SIWZ;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
A. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w poręczaniu kredytów,
pożyczek lub leasingu, innego niż leasing zwrotny, dla przedsiębiorstw z segmentu MŚP, co oznacza, że w
okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, średnioroczna liczba (należy uwzględnić tylko udzielone
poręczenia w przypadku, których co najmniej część kwoty udzielonych kredytów, pożyczek została wypłacona
MŚP, a w przypadku umów leasingu nastąpiło wydanie przedmiotu leasingu MŚP) i wartość (należy uwzględnić
łączną wartość udzielonych poręczeń w przypadku, których co najmniej część kwoty udzielonych kredytów,
pożyczek została wypłacona MŚP, a w przypadku umów leasingu nastąpiło wydanie przedmiotu leasingu MŚP)
udzielonych poręczeń dla MŚP(przyjęty sposób ustalenia powyższych wskaźników: nie mniej niż 50 % liczby /
wartości Jednostkowych Poręczeń udzielonych w Okresie Budowy Portfela (tj. bez Wkładu wniesionego na
podstawie Prawa Opcji) wyniosła odpowiednio dla:
a) I części zamówienia – minimalna średnioroczna liczba udzielonych poręczeń dla MŚP wyniosła [50] oraz
minimalna średnioroczna wartość udzielonych poręczeń dla MŚP wyniosła [14,8]mln PLN,
b) II części zamówienia – minimalna średnioroczna liczba udzielonych poręczeń dla MŚP wyniosła [47] oraz
minimalna średnioroczna wartość udzielonych poręczeń dla MŚP wyniosła [13,8] mln PLN,
c) III części zamówienia – minimalna średnioroczna liczba udzielonych poręczeń dla MŚP wyniosła [45],
minimalna średnioroczna wartość udzielonych poręczeń dla MŚP wyniosła [12,8] mln PLN,
d) IV części zamówienia – minimalna średnioroczna liczba udzielonych poręczeń dla MŚP wyniosła [27],
minimalna średnioroczna wartość udzielonych poręczeń dla MŚP wyniosła [7,9] mln PLN.
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o
których mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt. 3) części VII SIWZ.
B. Wykonawca wykaże, iż posiada odpowiedni zespół zapewniający zdolność do realizacji zamówienia, tj.
w skład zespołu oddelegowanego do realizacji zamówienia będą wchodzić co najmniej 4 osoby posiadające
odpowiednie doświadczenie i wykształcenie:
i. kierownik projektu – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym, posiadająca
wykształcenie wyższe;
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ii. osoba, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków
europejskich, o których mowa w Ustawie o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870), posiadająca
wykształcenie co najmniej średnie;
iii. osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako
analiza zdolności kredytowej/pożyczkowej /poręczeniowej przedsiębiorstw, posiadająca wykształcenie wyższe;
iv. osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie oceny wniosków o wypłatę poręczenia,
posiadająca wykształcenie wyższe;
v. osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli, audytu, posiadająca wykształcenie co
najmniej średnie;
vi. osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze działań monitoringowych lub kontrolingowych,
polegającym m.in.
Na opracowywaniu raportów, analiz z działalności sprzedażowej, posiadająca wykształcenie co najmniej
średnie;
vii. osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży produktów finansowych dla segmentu
MŚP, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.
Dopuszcza się, aby ta sama osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, została wykazana do realizacji Projektu
w nie więcej niż dwóch obszarach pod warunkiem, że spełnia niezależnie każdy z ww. warunków w zakresie
doświadczenia i wykształcenia. Ponadto, osoba do oceny wniosków o udzielenie poręczenia nie może
dokonywać oceny wniosków o wypłatę poręczenia.
Uwaga szczegóły w SIWZ z uwagi na ograniczoną liczbę liter w ogłoszeniu.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zostały szczegółowo określone w dokumentacji zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/01/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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Polski
IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, budynek centrali.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
JEDZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozp. wykonawczym
KE wydanym na podstawie art. 59 ust. Dyrektywy 2014/24/UE. Celem wstępnego potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu wskazanych w cz. VI SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą
informacji stanowiącej wstępne potwierdzenie ich spełniania, w ramach (JEDZ), tzn. wykonawca powinien
ograniczyć się w tym zakresie wyłącznie do wypełnienia sekcji α (alfa) w Części IV JEDZ i nie musi wypełniać
żadnej z pozostałych Sekcji w Części IV JEDZ.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, wraz z ofertą, składa także JEDZ-e dot. tych podmiotów.
3. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okolicznościzart.24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VII
ust. 7.3 SIWZ.
5. W związku z ograniczeniem limitu znaków w sekcji III.1.3 w – Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów – Zamawiający poniżej uzupełnia wymagania dot. pkt. A i B:
A. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlega minimalna
średnioroczna liczba udzielonych poręczeń dla MŚP oraz minimalna średnioroczna wartość udzielonych
poręczeń dla MŚP Wykonawców wspólnie ubiegających się o daną część Zamówienia.
W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany
jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez
NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli
kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
B. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt
4) części VII SIWZ, tj. wykazu zawierającego imiona i nazwiska osób spełniających ww. warunki. wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ponadto należy wykazać posiadane wykształcenie oraz
doświadczenie tych osób.
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6. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć: a) Formularz „Oferta” b) Biznes Plan, c) JEDZ, o którym mowa w
SIWZ oraz inne dokumenty wymienione w SIWZ – szczegóły w SIWZ.
7. Oferta musi być zabezpieczona wadium (dla poszczególnych części) w wysokości wskazanej w pkt.
18.1.SIWZ.
8. Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, może skorzystać z procedury
odwróconej, tj. w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria,
a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2017
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