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Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Dziatanie 8.1 Wspieranie dzialalnosci gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-32-148/09-00

Szanowni Pañstwo,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiçbiorczosci —jako Instytucja WdrazajcaJ1nstytucja Porednicz!ca II
stopnia. dziaajqc na podstawie art. 9 ust. 3 Porozumienia w sprawie realizacji zadati w rarnacli
Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, zawartego w Warszawie w dniu
18 lutego 2008 r. poiniçdzy Ministrem Spraw Wewnetrznych I Administracji a Polskq Agencj
Rozwoju Przedsiçbiorczoci, zmicnionego aneksami z dnia 5 padziemika 2009 r., 9 lutego 2010 r.,
I Iipca 2011 r., 9 lipca 2013 r. 112 grudnia 2014 r. - niniejszym wzywa Zagozda Sp. z 0.0. do zwrotu
rodków wypaconych Spólce na podstawie Urnowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-32I 48/09-0() z dnia 21 maja 2010 r.
W zwizku z wervfikacja dokurnentacji Projektu Pu. .. Budou'a ora: prolnocja pierlls:ego it' Poisce
seni'isu inlerneloit'egi) iiinoziiwiajqcego :a,a(Izcinie hud±eietn tlr,nowv,n w czasie rzec:)i4'istvni
realizowanego w raniach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01 .00-32-148/09-00. Polska
Agencja Rozwoju Przedsiçbiorczoci stwierdzila wystpienie przypadków naruszeñ okreIonych
wart. 207 ust. I pkt 1 -3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z póii. zm.), dalej zwanq tak2e: .ustawq o finansach publicznych" - tj. wykorzystanie
rodkOw niezgodnie z przeznaczeniern, wykorzystanie §rodk6w z naruszeniem procedur. 0 których
mowa w art. 184. pobranie rodków nienaleziiie mb w nadmiemej wysokoci, skutkujqcych
koniecznociq dochodzeiiia od Benefiejenta zwrotu przekazanych §rodk6w wraz z odsetkami
Iiczonymi jak dia zaleg1oci podatkowych od dnia ich przekazania do dnia ich zwrotu.
Powyzsze dotyczv nastçpujcych wydatków:
1) Etap 1, dzialanie 4: Zakup dwóch profesjonalnych pakietów do tworzenia oprogramowania
w technologil ASP.NET- rodowisko IDE obsiugujce technologie ASP.NET 2.0 i tworzenie
kodu w jçzyku C. Dwa pakiety pozwolq zorganizowaé dwa stanowiska pracy/ WNPPOIG.08.01 .00-32-148/09-02/ faktura nr ZAG20I003, kwota z dokumentu: 1 878.00 GBP,
kwalifikowane: 9 08176 PLN/ pkt 11 poz. 16:
2) Etap 1, dziatanie 5: Zakup dwóch Iicencji na hiblioteki programistyczne zawierajce minimum
200 gotoich obiektów wizualnych I hihliotekç wzorców, obslugujqcych technologie
ASP.NE1' 2.0, Dwie licencje umokliwiq prace na dwóch stanowiskach roboczych/ WNPPOIG.08.01.00-32-148/09-02/ faktura nr 7AG201002, kwota z dokumentu: 5698.00 GBP,
kwa1ifikoanc: 27 557,80PLN/ pkt 11 poz. 15:
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3) Etap 1, dzialanie 5: Zakup pakietu oprogramowania multimedialnego wspierajcego standardy
multimedialne: grafika rastrowa, grafika PSD, dwiçk Wave, animacje Flash, nagrywanie
ekranu i lqczenie tych ródeU WNP-POIG.08.01.00-32-148/09-02/ faktura nr ZAG20I001,
kwota z dokumentu: 865,00 GBP, kwalifikowane: 4 183,49PLN/ pkt 11 poz. 14;
4) Etap II, dzialanie 3: Zakup uslugi wdroenia systemu zarz4dzania treci (CMS) dzialajcego
w technologii ASP.NET, wspierajcego SQL Serwer. System bçdzie umoIiwiaT wizualne
edytowanie treci, logowanie uytkowników, komentowanie artykulów oraz uczestnictwo
w forum dyskusyjnym/ WNP-POIG.08.01.00-32-148/09-03/ faktura ur ZAG20I 101, kwota
z dokumentu: 1499,00 GBP. kwalifikowane: 7 116,65 PLN/ pkt II poz. 17:
5) Etap II, dzialanie 9: Zakup uslugi obsTugi technicznej tj. monitoringu serwera produkcyjnego
I zapasowego, zarzqdzania baz4 danych i uruchomionymi uslugami oraz audytu
bezpieczeñstwa. ObsTuga techniczna dotyczy okresu 6 miesiçcy/ WNP-POIG.08.01.00-32148/09-03/ faktura nrZAG201 103, kwota z dokumentu: 1 800,00 GBP. kwalifikowane:
8694,72/pkt 11 poz. 16;
6) Etap II. dzialanie 8: Oplata za wynajem dwóch serwerów (produkcyjny I zapasowy) o tych
samych parametrach tj. min 2,0 GHz, 2GB RAM, szybkoé lcza: 100 MB/s w obu
kierunkach, limit transferu: IGB/dziennie. serwer wspierajcy technologie uS, ASP.NET.
Oplata za okres 6 miesiçcy/ WNP-POIG.08.0I.00-32-148/09-02/ faktura nr ZAG20I 102,
kwota z dokumentu: 1 194,00 GBP, kwalifikowane: 5 767,50 PLN/ pkt II poz. 14;
7) Etap 11, dziatanie 9: Zakup uslugi obsiugi technicznej tj. monitoringu serwera produkcyjnego
i zapasowego, zarzdzania bazq danych i uruchomionymi uslugami oraz audytu
bezpieczeñstwa. ObsTuga techniczna dotyczy okresu 6 miesiecy/ WNP-POIG.08.01 .00-32148/09-02/ faktura nr ZAG20 1005, kwota z dokumentu: 1 800,00 GBP, kwalifikowane:
8615,S2 PLN/ pkt ll poz. 15
8) Etap II. dzialanie 8: Oplata za wynajern dwóch serwerów (produkcyjnv i zapasowy) o tych
samych parametrach tj. min 2,0 GHt. 21313 RAM, szybkoé lcza: 100 MB/s w obu
kierunkach, limit transferu: IGB/dziennie. serwer wspierajcy technologic US, ASP.NET.
Oplata za okres 6 miesiçcy/ WNP-POI(i.08.01.00-32-148/09-02/ faktura nr ZAG20I004,
kwota z dokumentu: 1 194,00 GBP, kwalifikowane: 5 714,96 PLN/ pkt II poz. 13;
9) Etap III, dzialanie 6: Zakup uslugi obslugi technicznej tj. monitoringu serwera produkcyjnego
i zapasowego, zarzjdzania baz4 dan ch i uruchomionymi uslugami oraz audytu
bezpieczeñstwa. ObsTuga techniczna dotyczy okresu 6 miesiçcy/ WNP-POIG.08.01.00-32148/09-02/ faktura nr ZAG2OI 105, kwota z dokumentu: 1 800,00 GBP, kwalifikowane:
8053.74 PLN/ pkt 11 poz. 9;
10) Etap Ill. dzialanie 5: Oplata za wynajem dwóch serwerów (produkcyjny I zapasowy) o tych
samych parametrach tj. min 2,0 GHz. 2GB RAM, szybkoé lcza: 100 MB/s w obu
kierunkach, limit transferu: IGB/dziennie. serwer wspierajcy technologie ItS, ASP.NET.
Oplata za okres 6 miesiçcy/ WNP-POIG.08.01.00-32-148/09-02/ faktura nr ZAG20I 104,
kwota z dokumentu: 1 194,00 GBP, kwalifikowane: 5 342,31 PLN/ pkt II poz. 8;
11) Etap III, dzialanie 6: Zakup uslugi obslugi technicznej tj. monitoringu serwera produkcyjnego
i zapasowego, zarzdzania bazq danych I uruchomionymi uslugami oraz audytu
bezpieczeñstwa. Obsiuga techniczna dotyczy okresu 6 miesiçcy/ WNP-POIG.08.01.00-32148/09-02/ faktura nr ZAG20 1107, kwota z dokumentu: 1 800,00 GBP, kwalifikowane:
9306.54 PLN/ pkt II poz. 11;
12) Etap Ill. dzialanie 5: Oplata za wynajem dwOch serwerów (prod ukcyjny I zapasowy) o tych
samych parametrach tj. min 2,0 Gl-Iz. 2GB RAM, szybkoé lcza: 100 MB/s w obu
kierunkach, limit transferu: IGB/dziennic. serwer wspierajqcy technologie uS, ASP.NET.
Oplata za okres 6 miesiecy/ WNP-POIG.08.01.00-32-148/09-02/ faktura nr ZAG20I 106.
kwota z dokumentu: 1 194,00 GBP, kwalifikowane: 6 173,34 PLN/ pkt II poz. 10:
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13) Etap IV, dzialanie 5: Zakup uslugi obsiugi techniczneJ tj. monitoringu serwera produkcyjnego
I zapasowego. zarzdzania bazq danych I uruchomionymi uslugarn I oraz audytu
bezpieczeñstwa. Obsluga techniczna dotyczy okresu 6 miesiecy/ WNP-POIG0801 .00-32148/09-02/ faktura nrZAG20I 109. kwota z dokumentu: l 800,00 GBP. kwalifikowane:
9 856,62 PLN/ pkt 11 poz. 19;
14) Etap IV, dzialanie 4: Oplata za wynajem dwóch serwerOw (produkcyjny I zapasowy) o tych
samych parametrach tj. min 2,0 GHz, 2GB RAM, szybkoé lqcza: 100 MB/s w obu
kierunkach, limit transferu: 1GB/dziennie. serwer wspierajqcy technologie uS, ASP.NET.
Oplata za okres 6 miesiçcy/ WNP-POIG.08.01.00-32-148/09-02/ faktura nr ZAG20I 108,
kwota z dokumentu: 1 194,00 GBP, kwalifikowane: 6 538,22 PLN/ pkt 11 poz. 18:
15) Etap IV, dzialanie 5: Zakup uslugi obsTugi technicznej tj. monitoringu serwera produkcyjnego
I zapasowego. zarzdzania bazq danych i uruchomionymi uslugami oraz audytu
bezpieczei'istwa. Obsluga techniczna dotyczy okresu 6 rniesiçcy/ WNP-POIG.08.01 .00-32148/09-02/ faktura nr ZAG20 1203, kwota z dokumentu: 1 800.00 GBP. kwalifikowane:
6 068,50 PLN/ pkt 11 poz. 20
16) Etap IV. dzialanie 4: Oplata za wynajem dwóch serwerów (produkcyjny I zapasowy) o tych
samych parametrach tj. min 2,0 GHz, 2GB RAM, szybkoé lcza: 100 MB/s w obu
kierunkach, limit transferu: 1GB/dziennie. serwer wspierajqcy technologie uS. ASP.NET.
Oplata za okres 6 miesiecy/ WNP-PO1G.08.01.00-32-148/09-02/ faktura nr ZAG201202,
kwotaz dokumentu: 1194,00 GBP, kwalifikowane: 9 148,50 PLN/ pkt 11 poz. 21:
17) Etap IV, dzialanie 9: Zakup certyfikatu SSL- certyfikat powiadczajcy dornenç i szyfrujcy
ruch w Internecie za pornocq klucza mm. 128hit/ WNP-POIG.08.01.00-32-148/09-02/ faktura
nr ZAG20 1201. kwota z dokumentu: 1 800.00 GBP. kwalifikowane: 330,36 PLN/ pkt 11 poz.
22;
18) Etap V, dzialanie 8: Zakup uslugi obslugi technicznej tj. monitoringu serwera produkcyjnego
I zapasowego. zarzqdzan Ia baz4 danych I uruchom ionyrn I uslugam i oraz audytu
bezpieczenstwa. Obsiuga techniczna dotyczy okresu 6 miesiçcy/ WNP-POIG.08.0 1 .00-32148/09-02/ faktura nr ZAG20 1204. kwota z dokumentu: 1 800.00 GBP. kwalifikowane:
9 790,20 PLN/ pkt 11 poz. 16
19) Etap V. dzialanie 7: Oplata za wynaem dwóch serwerów (produkcyjny I zapasowy) o tych
samych parametrach tj. inin 2.0 GHz. 2GB RAM, szybkoé Tqcza: 100 MB/s w obu
kierunkach. Ii iii it transferu: I GB/dziennie. serwer wspierajqcy technologie II S, ASP.NET.
Oplata za okres 6 miesiccy/ WNP-POIG.08.01.00-32-148/09-02/ faktura nr ZAG20 1205,
kwota z dokumentu: 1194,00 GBP, kwalifikowane: 6 494,17 PLN/ pkt 11 poz. 15;
20) Etap V, dzialanie 8: Zakup uslugi obsiugi technicznej tj. monitoringu serwera produkcyjnego
i zapasowego, zarzqdzania bazq danych I uruchomionymi uslugami oraz audytu
bezpieczeista. Obsiuga techniczna dotyczy okresu 6 m iesiçcy/ WNP-POIG.08.0 1 .00-32148/09-02/ faktura nrZAG20I206. kwota z dokumentu: 600,00 GBP. kwalifikowane:
3 268,86 PLN/ pkt II poz. 18:
21) Etap V. dzialanie 7: Oplata za wynajem dwóch serwerów (produkcyjny I zapasowy) o tych
samych parametrach tj. min 2.0 GHz. 2613 RAM, szybkoé tqcza: 100 MB/s w obu
kierunkach, limit transferu: IGB/dziennie, serwer wspierajqcy technologie IIS, ASP.NET.
Oplata za okres 6 miesiçcy/ WNP-POIG.08.01.00-32-148/09-02/ faktura nr ZAG20 1207,
kwota z dokumentu: 398,00 GBP, kwalifikowane: 2 168,34 PLN/ pkt 11 poz. 19.
W zwi4zku z powyszym, dzialajc na podstawie art. 207 ust. 8 pkt. 1 wskazanej powyej ustawy
o finansach publicznych wzywamy Paistwa do zwrotu §rodk6w w lqcznej wysokoci 135 382,13 A.
Kwotç nienaleznie pobranego dofinansowania nalezy powiçkszyé o odsetki w wysokoci okrelonej
jak dla zaIeg1oci podatkowych.
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Prosimy zatein o przekazanie powyzszej kwoty wraz z odsetkarni jak dia zaIegosci podatkowych
zaokrqglonyrni do pethych ziotych w terminie 14 dni od daty otrzymania iiiniejszego pisma na
rachunek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiçbiorczoci o numerze 60 1130 1017 0000 0005 1820
0011, prowadzony w PLN przez Bank Gospodarstwa Krajowego:
I) kwotç zaliczki rozliczonej w rarnach wniosku o patnoé WNP-POIG.08.01.00-32-148/0902 ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. 29 495,37 zi, nale2y
zwrócié wraz z odsetkami jak dia zaleglosci podatkowych naliczonymi od wskazanej powyzej
kwoty od dnia 16 sierpnia 2010 r. do dnia dokonania zwrotu,
2) kwotç zaliczki rozliczonej w ramach wniosku o platnoC WNP-PO!G.08.01.00-32-148/0902 ze §rodk6w wspólfinansowania z budzetu pañstwa, tj. 5 205,07 zt. naIey zwrócié wraz
z odsetkami jak dia zaIegoci podatkowych naliczonymi od wskazanej powyzej kwoty od
dnia 11 sierpnia 2010 r. do dnia dokonania zwrotu,
3) kwotç zaliczki rozliczonej w rarnach xNnlosku o platnoé WNP-POIG.08.01.00-32-148/0903 ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. tj. 12 180,91 it, nalezy
zwrócié wraz z odsetkami jak dia za1egToci podatkowych naliczonyrni od wskazanej powyzej
kwoty od dnia 16 sierpnia 2010 r. do dnia dokonania zwrotu,
4) kwotç wypaconq w ramach wniosku o pTatnoé WNP-POIG.08.01 .00-32-148/09-03 ze
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. 15 590,73 it, naIey zwrócié
wraz z odsetkami jak dia zaIegoci podatkowych naliczonymi od xkskazallej powyej kwoty
od dnia 26 wrzenia 2011 r. do dnia dokonania zwrotu,
5) kwotç wyplaconq w rarnach wniosku o pkatnoé WNP-POIG.08.01.00-32-148/09-03 ze
rodków wspólfinansowania z budzetu pañstwa, tj. 2 751,31 it. naiey zwrócié wraz z
odsetkarni jak dia zalegoci podatkowych naliczonyrni od wskazanej powyej kwoty od dnia
20 wrzenia 2011 r. do dnia dokonania zwrotu.
6) kwotç wyplaconq w ramach wniosku o pTatnoé WNP-POIG.08.01.00-32-148/09-04 ze
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. 20 862,86 zi, nalezy zwrócié
wraz z odsetkami jak dia za1eg1oci podatkowych naliczonyrni od wskazanej powyzej kwoty
od dnia 9 grudnia 2011 r. do dnia dokonania zwrotu,
7) kwotç wyplaconq w ramach wniosku o p4atnoé WNP-POIG.08.01.00-32-148/09-04 ze
rodkOw wspólfinansowania z budzetu pañstwa, tj. 3 681,68 it, naley zwrOcié wraz z
odsetkarni jak dia zaIegloci podatkowych naliczonyrni od wskazanej powyej kwoty od dnia
6 grudnia 2011 r. do dnia dokonania zwrotu.
8) kwotç wvplaconq w ramach wniosku o p1atnos6 WNP-POIG.08.0I.00-32-148/09-05 ze
srodków Europejskiego Funduszu Rozvoju Regionalnego, tj. 23 078,24 zi, nalezy zwrócié
vvraz z odsetkami jak dia zaIegToci podatkowych naliczonymi od wskazanej powyzej kwoty
od dnia 25 maja 2012 r. do dnia dokonania zwrotu,
9) kwotç wyplaconq w rarnach wniosku o pTatnoá WNP-POIG.08.0 1 .00-32-148/09-05 ze
rodków wspólfinansowania z budzetu pañstwa. tj. 4 072,63 zi. nale2y zwróciá wraz z
odsetkanii jak dia zaIegoci podatkowych naliczonymi od wskazanej powy2ej kwoty od dnia
IS ma 2012 r. do dnia dokonania zwrotti.
10) kwotç wyplaconq w rarnach wniosku o p1atno6 WNP-POIG.08.0 I .00-32-148/09-06 ze
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. 15 693,83 zi, naIey zwrócié
wraz z odsetkarni jak dia zaIegToci podatkowych naliczonyrni od NA, skazanej powyej kwoty
od dnia 17 maja 2013 r. do dnia dokonania zwrotu,
11) kwotç wyplaconq w ramach wniosku 0 patnoé WNP-POIG.08.01 .00-32-148/09-06 ze
rodków wsp64finansowania z budzetu pañstwa, tj. 2769,50 A. naIey zwrócié wraz z
odsetkarnijak dia za1egloci podatkowych naliczonymi od wskazanej powyej kwoty od dnia
13 maja 2013 r. do dnia dokonania zwrotu.
Zwrot nale2y opisaé w tytule przelewu powoTujqc sic na numer umowy o dofinansowanie oraz
wskazujc wartoié na1eznoci glównej i naliczonych odsetek.
Ponadto prosirnv o przeslanie potwierdzenia realizacji polecenia przelewów na adres:
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Polska Ageneja Rozoju Przedsiebiorczoci
Departarnent Wsparcia e-Gospodarki
ul. Pañska 81/83
00-834 Warszawa
Jednoczenie informujerny, ze p0 bezskutecznyrn uplywie 14 dniowego terminu wyznaczonego
do zaplaty, Polska Agencja Rozwoju Przedsiçbiorczoci rozpocznie postçpowanie adrn inistracyjne
w przedmiocie zwrotu rodków, a po przeprowadzeniu postçpowania administracyjnego wyda decyzjç
okre§laiqc4 kwotç przvpadaj,1c4 do zwrotu I termin. od ktorego nalicza sic odsetki, oraz sposób zwrotu
rodków.
Uzasadnienie:
Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 Umowy o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowizany
do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikujcych sic do objçcia wsparciern z zachowaniem
zasady uczciwej konktirencji, efektywnoci, jawnoci I przejrzystoci oraz zobowizany jest doToyá
wszelkich starañ w celu unikniçcia konfliktu interesów rozurnianego jako brak bezstronnoci
i obiektywnoci w wvpenianiu funkcji jakiegokoiwiek podmiotu objçtego Umowq w zwizku z jej
real izacjq.
Povysze reguly obowiqzywaly od poczqtku realizacji projektu, a zatem takze w dacie
przeprowadzania przez Beneficjenta wyboru wykonawey Taskscape Ltd. W tym czasie prezesem
Beneficjenta I jednoczenie sekretarzem w Taskscape Ltd. byl p. Maciej Zagozda. Ponadto,
dyrektorem Tascskape Ltd. byla p. Magdalena Swebodziñska, która od pocztku realizacji projektu
zajrnowala sic jego rozliczaniern (na co wskazujzapisy wniosków o platno). W takiej sytuacji
nie nioiia uznaé. ze Beneficjent dochowal zasady uczciwej konkurencji i obiektywnoci. poniewaz
p. Maciej Zagozda vraz z p. Magdalen Swebodzifiskq z jednej strony posiadali informacjç
o wielkoci rodkó przeznaczonyCh na zakup towarów i uslug, a z drugiej strony, jako
przedstawiciele wykonawcy - p. Maciej Zagozda rn6g1 uczestniczy6 w przygotowaniu oferty,
a p. Magdalena Swebodziñska takie oferty skladaa.
Ponadto, nadmienié naley, e pismem z dnia 21 kwietnia 2011 r. RIF przekazala Beneficjentowi
informacje nt. obowizku o§wiadczeh do kazdego wniosku o pfatnoé w odniesieniu do wydatków
nim objçtych. Mirno istnienia okolicznoci faktycznych przedstawionych powyej, p. Maciej Zagozda
w imieniu Beneficjenta, skiadal owiadczenia, w których potwierdzal, ze nie zachodzq okolicznoci,
o których rnowa w art. 6c ust. 2 ustawy 0 PARP. dotyczqce powiqzañ osobowych lub kapitalowych
z wykonawc4 w zakresie wydatków objçtych wnioskiem 0 patnoé. Zaznaczyé nalezy, ik takie
owiadczenia Benefiejent skTadal w odniesieniu do innych wydatków (nie bçdcych usugarni
zakupionyrni od Taskscape Ltd.) i owiadczaL ze w rarnach tych wydatków zachodzq powizania,
0 których mowa powyzej.
Ponadto, w zakresie wvdatków wskazanych w pkt 2 - w celu udokumentowania poprawnoci
przeprowadzonego postçpowania ofertowego na zakup dwóch Iicencji na biblioteki program istyczne,
Beneficjent przedsta's11 in. in. ofertç podpisanq przez p. Magdalenç Swebodzinsk, reprezentujcq
spolkc Taskscape Ltd. oraz urnowe na zakup ww. licencji z dnia 27 sierpnia 2010 r. ZarOwno zgodnie
z zapisami urnowy. jak i protokotu z wyhoru ofert. Taskscape Ltd. przesthla ofertç w dniu 26 sierpnia
2010 r. Jednake oba dokumenty, tj. oferta I umoa zostay podpisane przez p. Swebodzinskq z datq
25 sierpnia 2010 r. Wskazaé naley, ze w urnowie na dostawç licencji (podpisanej dnia 25 sierpnia
2010 r.) widnieje nurner rejestrowy spólki Tascscape Ltd, który nadany zostal dopiero w dniu
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26 sierpnia 2010 r., tj. dzieñ p0 podpisaniu przedmiotowego dokumentu przez wykonawce. Powysze
nie pozwala na potwierdzenie wiarygodnoci i rzetelnoci przedstawionych dokumentów.
Majc na uwadze powy2sze ustalenia stwierdzono. ze w zakresie wydatków wskazanych w pkt 1-21
niniejszego pisma, nie dopelnili Pañstwo obowizków wynikajcych z Umowv. tj. w szczególnosci:
- dokonali Paiistwo zakupów z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji, przejrzystoci i nie dooyli
Pañstwo starati w celu unikniçcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronnoci
i obiektywnoci w wypelnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objetego Umowq w zwiqzku z jej
rea1izacj (§ 12 ust. 2),
- nie udokumentowani Pañstwo prawidlowo poniesionych wydatków (§ 6 ust. 2 pkt 4) - w odniesieniu
do wydatków wskazanych w pkt 2.
Powyzsze skutkuje uznaniem ww. wydatkóvv za niekwalifikujqce sic do objçcia wsparciem
I konieczno§ciq dokonania zwrotu dofinansowania wyplaconego z tytulu poniesienia ww. wydatków.
Podsumowuj qc. Polska Agencja Rozwoj u Przedsiçbiorczosci inform uje, e opisany powyej stan
faktyczny oznacza, ze w sposOb istotny zostaly naruszone przez Pañstwa zapisy umowy
o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.0 1.00-32-148/09-00, co spenia przeslanki do zwrotu
dofinansowania okreslone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Ponadto informujemy, e w zwizku z nieprzekazaniem przez Pañstwa do dnia dzisiejszego
dokumentów potwierdzajcych osigniçcie wskanika rezultatu ,, Miesiçczny pr:ychód ze sprzedazy ",
decyzja w zakresie uznania przedmiotowego wskainika za osigniçty zostanie podjçta p0 przekazaniu
przez Pañstwa do RIF stosownych dokumentów. zgodnie z Paiistwa deklaracj4 z dnia 17 czerwca
2015 r. Wobec powyszego, w przypadku uznania przez RIF ww. wskanika za nieosigniçty, kwota
dofinansowania do zwrotu, wynikajqca z ninlepsLego pisma moe ulec zwiçkszeniu proporcjonalnie
do stopnia nieosi4gniçcia i nieutrzymania wska±nika w okresietrwaloci Projektu.

Z pow,

Polska
Depar

Do wiadornosci:
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. w. Ducha2
70-205 Szczecin

