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lAP/2015

W odpowiedzi na Pana korespondencję mailową kierowaną do ZARR S.A. w okresie 9 maja
2015 r. - 9 czerwca 2015 r. dotyczącą Umowy o dofinansowanie UDA-POIG.08.01.00-32148/09-00 uprzejmie informuję:
wbrew twierdzeniom Beneficjenta, RIF udziela Beneficjentowi niezwłocznie odpowiedzi na
wszelkie pisma. Biorąc pod uwagę ich obszerność oraz terminy wpływu do RIF,
niejednokrotnie w odstępach jednodniowych lub kilkudniowych, a także fakt, że (jak w
ostatnim przypadku), po wysłaniu kilku pism, Beneficjent wysyła ostatecznie kolejne pismo
zawierające 21 stron oraz załączniki - łącznie 83 strony, w którym oświadcza, że ono
zastępuje w całości" poprzednie wyjaśnienia, stawianie RIF zarzutu, że nie udziela
odpowiedzi niezwłocznie jest całkowicie chybione
Każde pismo RIF zawiera ustosunkowanie się do twierdzeń i wyjaśnień Beneficjenta
zawartych w Jego pismach. Natomiast fakt, że wyjaśnienia RIF nie potwierdzają w
większości stanowiska Beneficjenta, a zatem nie uznają tez stawianych przez Beneficjenta
za słuszne i prawdziwe nie czyni zasadnymi zarzutów, jakoby RIF nie udzielała wyjaśnień.
Jeśli chodzi o pismo Beneficjenta z dnia 9 czerwca 2015 r. (wezwanie do negocjacji) oraz z
dnia 5 czerwca 2015 r,, w ocenie RIF, mimo obszerności tej korespondencji, jej treść zawiera
w zasadzie odniesienia i twierdzenia Beneficjenta dotyczące trzech kwestii. Mianowicie, z
ww. pism Beneficjenta wynika, że 1. Beneficjent żąda przeprowadzenia negocjacji, 2.
Beneficjent twierdzi, że wynajem serwerów oraz ich obsługa techniczna są to różne
asortymenty w rozumieniu postanowień Umowy o dofinansowanie dlatego nie był
zobligowany wyłaniać wykonawcy w konkursie ofert, 3. Beneficjent twierdzi, że pomiędzy
8eneficjentem a Wykonawcą TaskScape Ltd. nie istnieją powiązania kapitałowe ani
osobowe.
1. NEGOCJACJE
W ocenie RIF żądanie Beneficjenta przeprowadzenia negocjacji, w ramach których
Beneficjent chce dyskutować na temat prawidłowego wydatkowania środków (zasadność lub
niezasadność łączenia wydatków, przyjęcie właściwego trybu wyłaniania wykonawców zasada konkurencyjności, przejrzystości, istnienie bądź nieistnienie powiązań osobowych)
po zakończeniu Projektu jest niezasadne i bezprzedmiotowe. Postanowienie § 17 ust. 1
Umowy o dofinansowanie stanowi, że wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji
Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane
w drodze negocjacji. W konkretnym przypadku projekt jest już zrealizowany, natomiast
wyjaśnieniom mogłyby podlegać postanowienia Umowy w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
Projektu Beneficjent miałby wątpliwości na temat tego, jak rozumieć postanowienie umowne.
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Obecnie nie jest możliwe prowadzenie negocjacji, o których stanowi § 17 ust. 1 umowy także
z tej przyczyny, że kwestia ustalenia tego, czy wydatek jest kwalifikowalny nie leży po stronie
Beneficjenta, ale Instytucji udzielającej wsparcia. Kwestia ta nie podlega negocjacjom, co
oczywiście nie jest równoznaczne z dowolnością w tym zakresie. Kwestie uznania wydatków
za kwalifikujące się do objęcia wsparciem regulują postanowienia Umowy o dofinansowanie
w szczególności § 6. Wydatek kwalifikowany musi być m.in. prawidłowo udokumentowany
(§ 6 ust. 2 pkt 4), a także zweryfikowany i zatwierdzony przez Instytucję Wdrażającą!
Instytucję Pośredniczącą II stopnia (§ 6 ust. 2 pkt 5).
Powyższemu celowi (weryfikacji wydatków) służą oczywiście wyjaśnienia Beneficjenta, które
przedstawił obecnie w piśmie z dnia 5 czerwca 2015 r., a także dokumenty, które załączył do
ww. pisma, a które będą podlegały ocenie w tym aspekcie (O czym poniżej).
Reasumując - RIF potwierdza otrzymanie wyjaśnień i dokumentów od Beneficjenta. Zostaną
one przedłożone PARP zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od PARP, natomiast
prowadzenie negocjacji" nie ma uzasadnienia.
2. ŁĄCZENIE ASORTYMENTU
Zgodnie z §12 ust 2 Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia
wszystkich wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z zachowaniem zasady
uczciwej konkurencji, efektywności, jawności / przejrzystości oraz zobowiązany jest dołożyć
wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i
obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego Umową w związku z
jej realizacją. W przypadku realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu od
jednego dostawcy towarów lub usług, którego wartość netto przekracza wyrażoną w złotych
polskich równowartość kwoty 14 000 euro, Beneficjent dokonuje zakupu w oparciu o
najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę.
Zamówienia Beneficjenta od Spółki TaskScape Ltd. obejmują działania z kategorii
wydatków:
- Nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
- Usługi informatyczne, techniczne, doradcze.
Beneficjent dokonał zakupów od ww. Spółki włącznej kwocie 159 273,10 PLN, z czego:
- 41154,41 PLN dotyczy kategorii Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (działania:
Zakup dwóch profesjonalnych pakietów do tworzenia oprogramowania w technologii
ASP.NET/ Zakup dwóch licencji na biblioteki programistyczne! Zakup pakietu
cprogrsmowan mu!timedia!nego wspierającego standardy multimedialne! Zakup
certyfikatu SSL),
- 118 118,69 PLN dotyczy kategorii Usługi informatyczne, techniczne, doradcze (działania:
Zakup usługi wdrożenia systemu zarządzania treścią (CMS) działającego w technologii
ASP.NET, wspierającego SQL Serwer/ Opłata za wynajem dwóch serwerów
(produkcyjny i zapasowy)/ Zakup usługi obsługi technicznej tj. monitoringu serwera
produkcyjnego i zapasowego, zarządzania bazą danych i uruchomionymi usługami oraz
audytu bezpieczeństwa).
Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3 Umowy o dofinansowanie Beneficjent w przypadku
realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów i
usług „ którego wartość netto przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty
14 000 euro zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Komisji
Europejskiej lub wskazanym przez nie podmiotom co najmniej trzech ofert ważnych na dzień
dokonania zakupu lub złożenia zamówienia, złożonych przez potencjalnych dostawców
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towarów lub usług (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług)
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez Beneficjenta. Zapytanie
ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu, kryteria oceny ofert oraz termin składania
ofert Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile
posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.
Projekt realizowany był w okresie 01.07.2010-30.06.2012. Zgodnie z § 12 ust. 7 Umowy o
dofinansowanie Wartość zakupu jednego asortymentu określa się na podstawie kursu euro
ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującego na dzień dokonywania
szacowania wartości zakupu. Kurs euro obowiązujący w 2011 r. to 3,839, w 2012 r,
obowiązywał kurs 4,0196. Z czego wynika, iż w roku 2011 równowartość 14000 euro
stanowiła 53 74600 PLN, natomiast w roku 2012 - 56 274,40 PLN.
W zakresie działań realizowanych w ramach kategorii Usługi informatyczne, techniczne,
doradcze łączne kwoty zamówień w ramach przedmiotowych zamówień przestawiały się
następująco:
1. Zakup usługi wdrożenia systemu zarządzania treścią (CMS) działającego w technologii
ASP.NET, wspierającego SQL Serwer. System będzie umożliwiał wizualne edytowanie
treści, logowanie użytkowników, komentowanie artykułów oraz uczestnictwo w forum
dyskusyjnym —7 116,65 PLN
2. Opłata za wynajem dwóch serwerów (produkcyjny i zapasowy) o tych samych
parametrach tj. min 2,0 GHz, 2G13 RAM, szybkość łącza: 100 MB/s w obu kierunkach,
limit transferu: 1G13/dziennie, serwer wspierający technologie lIS, ASP.NET - 47 347,34
PLN,
3. Zakup usługi obsługi technicznej tj. monitoringu serwera produkcyjnego i zapasowego,
zarządzania bazą danych i uruchomionymi usługami oraz audytu bezpieczeństwa 63 654,70 PLN.
Wskazane powyżej działania nr 2 oraz 3 realizowane były od lutego 2011 r. (Etap li) do
czerwca 2012 r. (Etap y). Zgodnie z przedstawioną ofertą na hosting serwerów (dot.
działania w zakresie wynajmu dwóch serwerów) Beneficjent planował zakup usługi w okresie
12 miesięcy, a nie jak ostatecznie okazało się 16 miesięcy.
W zakresie usług zakupionych od Spółki TaskScape Ltd. Beneficjent przedstawił:
-wdniu2l kwietnia 2011 r.:
1. umowę Hostingu sporządzoną w języku angielskim wraz z tłumaczeniem,
2. ofertę Spółki TaskScape Ltd. dot. hostingu serwerów sporządzoną w języku angielskim
wraz z tłumaczeniem,
3. kopie oświadczeń Beneficjenta o dokonaniu zakupu towarów i usług zgodnie z art. 6c ust.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (4 szt. sporządzone na dzień: 6.05.2011 r., 31.10.2011 r., 21 .03.2012
r., 27.06.2012 r.).
-wdniu 11 maja 2Ol5r.
N/w dokumenty dotyczące wynajmu serwerów internetowych:
1. Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu serwerów internetowych z 2 września 2010 r.,
2. Protokół z wyboru ofert na wynajem serwerów internetowych z I października 2010 r.,
3. Ofertę Tascskape Ltd dla zestawu dwóch serwerów Windows z 27 września.2010 r.,
4. Ofertę Tascskape Ltd dla organizacji systemu Windows serwerów dedykowanych, brak
daty,
5. Umowę z Wykonawcą, data nieczytelna.
Strona 3 z 6

N/w dokumenty dotyczące monitoringu serwerów internetowych
1. Zapytanie ofertowe na usługę monitoringu serwerów internetowych z 15 października
2010 r.,
2. Protokół z wyboru ofert na monitoring serwerów z 2 listopada 2010 r.,
3. Ofertę Tascskape Ltd usług monitorowania serwera z 16 października 2010 r.,
4. Umowę z wykonawcą z 2 listopada 2010 r.
N/w dokumenty dotyczące środowiska programistycznego:
1. Zapytanie ofertowe na środowiska programistyczne z 5 sierpnia 2010 r.,
2. Protokół z wyboru ofert na środowisko programistyczne z 27 sierpnia 2010 r.,
3. Ofertę Taskscape Ltd zestaw dwóch licencji na Microsoft Visual Studio z 25 sierpnia
2010 r.,
4. Umowa zawarta z wykonawcą z 27 sierpnia 2010 r.
N/w dokumenty dotyczące biblioteki programistycznej:
1. Zapytanie ofertowe na biblioteki programistyczne z 21 lipca 2010 r.,
2. Protokół z wyboru ofert na zakup bibliotek programistycznych z 27 sierpnia 2010 r.
3. Oferta spółki Taskscape Ltd na dwie licencje komponentów DXperience ASP.NET z 25
sierpnia 2010 r.,
4. Umowę zawartą z wykonawcą z 27 sierpnia 2010 r.
N/w dokumenty dotyczące oprogramowania mulitmedialriego:
1. Zapytanie ofertowe na oprogramowanie multimedialne z 21 lipca 2010 r.,
2. Protokół z wyboru ofert na oprogramowanie multimedialne z 27 sierpnia 2010 r.,
3. Ofertę spółki Tascscape na pakiet aplikacji multimedialnych z (data nieczytelna),
4. Umowę z wykonawcą z 27 sierpnia 2010 r.
N/w dokumenty dotyczące systemu CMS:
1. Zapytanie ofertowe na usługę wdrożenia systemu CMS z 16 października 2010 r.,
2. Protokółz wyboru ofert na usługę wdrożenia systemu CMS z 1 grudnia 2010 r.,
3. Ofertę spółki Taskscape na system zarządzania treścią z (data nieczytelna),
4. Umowę z wykonawcą z 2 grudnia 2010 r.
- w dniu 8 czerwca 2015 r.:
1. Umowę z TaskScape Ltd. z dnia 27.08.2010 r. na dostawę towarów/usług/licencji jak
opisano w ofercie Dostawcy dnia 26.08.2010 r. Oferta TaskScape Ltd opiewała na kwotę
9 11356 PLN. Beneficjent w piśmie z dnia 5 czerwca 2015 r. potwierdził, że oferta spółki
Taskscape Ltd wpłynęła we wskazanej dacie w postaci pisemnej oraz e-mailem.
Protokół z wyboru ofert w konkursie ofert z dnia 27.08.2010 r., zgodnie z którym
zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zagozda sp. z o.o.
http://www.budzetfirmowy.pl oraz wysłane do 9 firm wymienionych w protokole.
Zapytanie ofertowe dotyczyło środowiska programistycznego. Na zapytanie ofertowe
wpłynęła tylko oferta TaskScape Ltd.
2. Umowę z TaskScape Ltd z dnia 27.08.2010 r. na dostawę towarów/usług/licencji jak
opisano w ofercie Dostawcy dnia 26.08.2010 r. Oferta TaskScape Ltd opiewała na kwotę
27651,25 PLN. Beneficjent w piśmie z dnia 5 czerwca 2015 r. potwierdził, że oferta
spółki TaskScape Ltd wpłynęła w formie pisemnej.
Protokół z wyboru ofert w konkursie ofert z dnia 27.08.2010 r., zgodnie z którym
zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zagozda sp. z o.o.
oraz
na
stronie
http://www.budzetfirmowy,pl
http://goldenline. pl/forum/1 837540/og!oszenie-zakupie-biblioteki-proqramistyczne/s/1
oraz wysłane do 5 firm wymienionych w protokole. Zapytanie ofertowe dotyczyło
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bibliotek programistycznych. Na zapytanie ofertowe wpłynęła tylko oferta TaskScape
Ltd.
3. Umowę z TaskScape Ltd z dnia 27.08.2010 r. na dostawę towarów/usług/licencji jak
opisano w ofercie Dostawcy dnia 26.08.2010 r. Oferta TaskScape Ltd opiewała na kwotę
4 19767 PLN. Beneficjent w piśmie z dnia 5 czerwca 2015 r. potwierdził, że oferta spółki
TaskScape Ltd wpłynęła w formie pisemnej.
Protokół z wyboru ofert w konkursie ofert z dnia 27.08.2010 r., zgodnie z którym
zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zagozda sp. z o.o.
http://www.budzetfirmowy.pl oraz wysłane do 5 firm wymienionych w protokole.
Zapytanie ofertowe dotyczyło oprogramowania multimedialnego. Na zapytanie ofertowe
wpłynęła tylko oferta TaskScape Ltd,
4. Umowę z TaskScape Ltd z dnia 02.12.2010 r. na dostawę towarów/usług/licencji jak
opisano w ofercie Dostawcy dnia 16.10.2010 r. Oferta TaskScape Ltd opiewała na kwotę
6 666,05PLN. Beneficjent w piśmie z dnia 5 czerwca 2015 r. potwierdził, że oferta spółki
TaskScape Ltd wpłynęła w formie pisemnej.
Protokół z wyboru ofert w konkursie ofert z dnia 01.12.2010 r., zgodnie z którym
zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zagozda sp. z o.o.
http://www.budzetfirmowy.pl oraz wysłane do 5 firm wymienionych w protokole.
Zapytanie ofertowe dotyczyło wdrożenia systemu CMS. Na zapytanie ofertowe wpłynęła
tylko oferta TaskScape Ltd.
5. Protokół z wyboru ofert w konkursie ofert z dnia 01.10.2010 r., zgodnie z którym
zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zagozda sp. z o.o.
oraz wysłane do 6 firm wymienionych w protokole.
Zapytanie ofertowe dotyczyło wynajmu serwerów internetowych. Oferta TaskScape Ltd
opiewała na kwotę 1 943 PLN/miesięcznie. Beneficjent w piśmie z dnia 5 czerwca 2015
r. potwierdził, że oferta spółki TaskScape Ltd wpłynęła w formie pisemnej. Na zapytanie
ofertowe wpłynęła tylko oferta TaskScape Ltd.
6. Umowę z TaskScape Ltd z dnia 02.11.2010 r. na dostawę towarów/usług/licencji jak
opisano w ofercie Dostawcy dnia 16.10.2010 r. Oferta TaskScape Ltd opiewała na kwotę
2 66820PLN/miesięcznie. Beneficjent w piśmie z dnia 5 czerwca 2015 r. potwierdził, że
oferta spółki TaskScape Ltd wpłynęła w formie pisemnej.
Protokół z wyboru ofert w konkursie ofert z dnia 02.11.- roku nie podano, zgodnie z
którym zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zagozda sp. z
o.o. http://www.budzetfirmowy.pl oraz wysłane do 5 firm wymienionych w protokole.
Zapytanie ofertowe dotyczyło monitoringu serwerów internetowych. Na zapytanie
ofertowe wpłynęła tylko oferta TaskScape Ltd.
Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym asortymentem, czy też z
odrębnymi asortymentami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W
tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i
funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko
zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego
podobieństwa tworzą funkcionalną całość), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe
udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w
tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi
słowy konieczne jest ustalenie, czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym
samym czasie, przez tego samego wykonawcę. W badanym przypadku, możliwość realizacji
powyższych usług przez jednego wykonawcę pozostaje poza jakąkolwiek dyskusją - skoro
Beneficjent dokonał wyboru jednego wykonawcy obu tych usług. Obie usługi wykazują
podobieństwo funkcjonalne, gdyż dotyczą serwerów (najem i obsługa techniczna), służą
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ponadto jednemu celowi (funkcjonowaniu serwerów jako elementów Projektu).
Bezsprzecznym jest również, iż zachodzi między nimi tożsamość czasowa rozumiana jako
możliwość udzielenia zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji
zamówienia w tym samym czasie.
W opinii PARP zatem wynajem serwerów oraz ich obsługa techniczna stanowią jeden
asortyment (tożsamość czasowa, przedmiotowa, możliwość wykonania przez jednego
dostawcę obu usług), w związku z czym Beneficjent był zobligowany do przeprowadzenia
postępowania ofertowego na zakup ww. usług i do przedstawienia dokumentacji
potwierdzającej dokonanie zakupów zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3 Umowy o
dofinansowanie czyli na żądanie właściwej Instytucji.
W ocenie RIF w konkretnym przypadku dalsza polemika dotycząca tej kwestii stała się
bezprzedmiotowa, gdyż - co wynika z przedłożonych dokumentów - Beneficjent, mimo
stawianej obecnie tezy o braku wskazań do łączenia tych wydatków, wystosował do różnych
potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe, a także wywiesił je na stronie internetowej
(jak wynika z przedłożonych Protokołów z wyboru ofert) czyli w trakcie realizacji Projektu
czynił starania, aby stosować postanowienie § 12 ust. 3 I 4 Umowy.
Podkreślić natomiast należy, że powyższe kwestie nie były - wbrew twierdzeniom
Beneficjenta - ustalane z Beneficjentem wcześniej. RIF nie oświadczyła Beneficjentowi na
etapie realizacji Projektu ani na etapie kontroli, że obu wydatków nie należy sumować. Do tej
pory jedynie nie wzywano Beneficjenta do przedłożenia dokumentów dotyczących wyboru
wykonawcy tych usług. Twierdzenia Beneficjenta dotyczące zmiany stanowiska przez RIF w
tej kwestii nie są zasadne.
RIF ponownie podkreśla, że wobec otrzymania dokumentów od Beneficjenta, zostaną one
przedłożone PARP do dalszego procedowania.
3. POWIĄZANIA OSOBOWE
Pismo Beneficjenta z dnia 5 czerwca 2015 r. zawiera obszerną polemikę ze stanowiskiem
RIF w kwestii istnienia powiązań. W ocenie RIF Beneficjent dokonuje wybiórczej, korzystnej
wyłącznie dla Beneficjenta wykładni postanowień Umowy o dofinansowanie i przepisów
prawa, pomijając tendencyjnie kwestie poruszone przez RIF we wcześniejszej
korespondencji (np. fakt uczestniczenia przez Prezesa Zarządu zarówno po stronie
Beneficjenta jak i Taskscape Ltd.). Kwestia obecnych obszernych wyjaśnień na temat
charakteru osoby Prezesa Zarządu Beneficjenta w Taskscape Ltd. i zakresu faktycznego
uczestnictwa w pracach TaskScape Ud. pozostaje obecnie wyłącznie twierdzeniami
Beneficjenta, na poparcie których nie przedłożył żadnych dokumentów. Ww. wyjaśnienia nie
zmieniają stanowiska RIF w przedmiocie istnienia wątpliwości co do istnienia powiazań
osLyyyh pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą (TaskScpe LTd.).
Nie jest także prawdziwy zarzut jakoby na etapie realizacji Projektu RIF miała wiedzę na
temat powyższej okoliczności, skoro Beneficjent nie przedłożył RIF dokumentów, z których
ww. okoliczność wynika. Twierdzenie Beneficjenta o wiedzy o powyższej okoliczności
wyłącznie dlatego, że rejestry są jawne, jest chybione. To bowiem Beneficjent jest
obowiązany przedkładać Instytucji wszelkie posiadane dokumenty dotyczące realizacji
Projektu, w tym ponoszenia wydatków zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie.
Reasumując - przedłożone przez Beneficjenta wyjaśnienia oraz dokumenty zostaną,
zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazane PARP, na polecenie której RIF obecnie
podejmuje czynności w sprawie.
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