
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Wybór Pośrednika Finansowego, który będzie wdrażał wsparcie pożyczkowe 
dedykowane MŚP z województwa wielkopolskiego

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365658047

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Szyperska 14

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-754

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61 671 71 71

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: wfr@wfr.org.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wfr.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

finanse

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Wybór Pośrednika Finansowego, który będzie wdrażał wsparcie pożyczkowe 
dedykowane MŚP z województwa wielkopolskiego

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94a413db-dd91-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00210318/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-06-15 10:52

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 7400000,00  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez wybranego Pośrednika Finansowego usługi pośrednictwa finansowego
polegającej na udzielaniu wsparcia pożyczkowego na rzecz kwalifikowanych przedsiębiorstw w ramach Instrumentu
Finansowego Pożyczka Prorozwojowa oraz Instrumentu Finansowego Pożyczka EKOenergetyczna II, których warunki
określone zostały odpowiednio w Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Prorozwojowa oraz w Metryce Instrumentu
Finansowego Pożyczka EKOenergetyczna II, a także zarządzanie zbudowanymi portfelami jednostkowych pożyczek.

3.10.) Główny kod CPV: 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 12 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Podstawa art. 214 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). zamawiający
może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w
art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, który sprawuje kontrolę nad
zamawiającym udzielającym zamówienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego
(organ sprawujący nadzór nad zamawiającym i potencjalnym wykonawcą), jeżeli spełnione są warunki określone w art. 214
ust. 1 pkt 12) lit. a-c) Pzp.
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. mają status
zamawiających w rozumieniu przepisów Pzp oraz są kontrolowane przez ten sam podmiot, tj. Województwo Wielkopolskie,
a także spełniają pozostałe warunki ujęte w art. 214 ust. 1 pkt 12) Pzp.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: ul. Piekary 19

5.1.3.) Miejscowość: Poznań

5.1.4.) Kod pocztowy: 61-823

5.1.5.) Województwo: wielkopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Gwarancję należytej realizacji zamówienia przez WARP stanowi zaangażowanie i bogate doświadczenie 
w obszarze wsparcia zwrotnego, zdobyte chociażby w ramach Inicjatywy JEREMIE i JEREMIE 2 wdrażanych 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata odpowiednio 2007-2013 oraz 2014-2020. WARP
sprawnie wdrażał i wdraża wiele instrumentów finansowych z bardzo wysokimi limitami udostępnianych środków. Do końca
2021 r. WARP wypłaciła łącznie 4 483 pożyczki na kwotę 766 223 090,02 zł. Wszystkie pożyczki udzielone zostały
podmiotom z sektora MŚP. Od początku działalności do 31.12.2021 r. największą grupę wspartych przedsiębiorców
stanowiły mikro przedsiębiorstwa – wypłacono im 3 728 pożyczek (83,16% liczby pożyczek ogółem) na łączną kwotę 498
944 600,45 zł (65,17% wartości pożyczek ogółem).
Dotychczasowa współpraca z WARP w zakresie wdrażania pożyczkowych instrumentów finansowych wypadała dobrze.
WARP wykazał się dużą sprawnością działania przy wdrażaniu wsparcia interwencyjnego w formie Pożyczki Płynnościowej.
Podmiot ten w bardzo krótkim okresie czasu zdołał uruchomić nabór na wsparcie mające pomóc przedsiębiorstwom z
województwa wielkopolskiego w utrzymaniu płynności finansowej 
w sytuacji kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19. Łączna pula środków do rozdysponowania przez
WARP w ramach Instrumentu Finansowanego Pożyczka Płynnościowa wyniosła 130 mln zł i została zagospodarowana w
czasie krótszym niż dwa lata, co przełożyło się na zawarcie ponad 1 000 umów celem poprawy sytuacji wielkopolskich
przedsiębiorców. Obecnie WARP administruje zawartymi z Ostatecznymi Odbiorcami umowami.
Bez zastrzeżeń przebiega współpraca z WARP w ramach Umowy Realizacji Usługi Zarządzania Funduszem Rozwoju
Obszarów Miejskich, na podstawie której WARP zobowiązany jest wygaszać przejęty portfel – wszystkie działania
podejmowane przez WARP realizowane są zgodnie z postanowieniami umowy.
Na wysoką jakość wykonywanej usługi wpływ będzie miał również posiadany przez WARP potencjał instytucjonalny oraz
dostępność wykwalifikowanej kadry na kluczowych stanowiskach we wszystkich obszarach działalności spółki
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