	
  
Odpowiedź nr 4 dot. zapytania ofertowego nr 13/SS/2015:
organizacja spotkania branżowego spółdzielni socjalnych we Wrocławiu
w dn. 01-02 października 2015 r.
na potrzeby realizacji projektu "System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości
socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji
społecznej"

PYTANIE NR 4:

Zwracam się z prośbą o uściślenie zapisu dotyczącego warunków udziału w postępowaniu- pkt IV
ppkt 2a: Wykonawca powinien posiadać status podmiotu ekonomii społecznej.
Czy w postępowaniu może wziąć udział podmiot w formie fundacji, która nie posiada statusu
organizacji pożytku publicznego (to samo dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)?
Czy wyznacznikiem posiadania statusu podmiotu ekonomii społecznej, według zapisów Ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 2 i 3), jest posiadanie statusu
organizacji pożytku publicznego?

Odpowiedź:
Zapis w pkt. IV ppk. 2a zapytania ofertowego nr 13/SS/2015 brzmi:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają status podmiotu ekonomii społecznej, tj. być organizacją pozarządową (zgodnie z
zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art. 3 ust. 2, bądź
podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego – zgodnie z zapisami ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art. 3 ust. 3)”
Co oznacza, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się następujący Wykonawcy:
a) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym w formie fundacji i stowarzyszenia,
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem podmiotów wskazanych
w art. 3 ust. 4 ww. ustawy);
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podst. przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) spółdzielnie socjalne;
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podst. przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

	
  

	
  
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział:
- fundacja,
- spółka z o.o., która nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na
realizację celów statutowych i nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników.
nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego
Podmioty ekonomii społecznej nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego
(określonego szczegółowo w rozdziale 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie).
Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki” nr MIR/KL/1(1)/04/14 z dn. 2 kwietnia 2014 r. :
“Kryterium oceny może również dotyczyć ograniczenia możliwości złożenia oferty wyłącznie do
podmiotów ekonomii społecznej”, co zastosowano w niniejszym zapytaniu ofertowym.

	
  

