
Informacja o uruchomieniu Portalu Ogłoszeń 

ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów w celu 

wyboru oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę 

towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko 

w trybie konkurencyjnym 

 

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 

możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie 

konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym 

wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 

2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na 

wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do 

wykonywania określonego rodzaju działalności. 

Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed 

planowanym udostępnieniem Portalu ARiMR opublikuje szczegółowe 

informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania 

uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu. 

Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego 

będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że 

dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych 

wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego 

na Portalu Ogłoszeń ARiMR. 

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy 

wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, 

przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów 

kwalifikowalnych, tj.: 

 Wnioskodawców/beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań 

ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji powyżej 20 tys. zł 

netto; 

 Wnioskodawców/beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy 

Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł 

netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień 

wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie 

przepisów o zamówieniach sektorowych. 



Wyżej wymieniony obowiązek zostaje wprowadzony na mocy przepisów 

zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020, wchodzących w życie w dniu 18 stycznia 2017 r. W związku z tyra, dla 

umów o przyznanie pomocy zawartych od dnia 18 stycznia 2017 r., przy 

wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny wynikający z ort 43a 

ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 

poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5). 

Natomiast dla spraw wszczętych i zakończonych podpisaniem umowy o 

przyznaniu pomocy przed dniem 18 stycznia 2017 r. stosuje się Zasady 

konkurencyjności, wynikające z umowy o przyznaniu pomocy wraz z 

załącznikami. 

 


