
 

 

Opis przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, na które składa się: 

1) ustalenie ram prawnych koncepcji udzielania przedsiębiorcom przez podmiot administracji 

publicznej ulg związanych z należnościami o charakterze cywilnoprawnym (umarzanie, 

odraczanie, rozkładanie na raty) w obszarze pomocy publicznej, na podstawie koncepcji 

zawartej w projekcie dokumentu wypracowanego przez Zamawiającego: „Zasady udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym”; (nie później niż do 20 

dnia od podpisania Umowy) 

2) przygotowanie projektu zapisów postanowień:  „Zasad udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym” w obszarze dotyczącym pomocy publicznej 

m.in. określających warunki dopuszczalności pomocy publicznej, na podstawie koncepcji,  

o której mowa w pkt. 1. (nie później niż do 20 dnia od podpisania Umowy) 

3) przygotowanie „Podręcznika pomocy publicznej w procesie udzielania ulg w należnościach” 

(dalej:Podręcznik)  uwzględniającego: opis procedury wraz instrukcjami postępowania,  opis 

podstaw prawnych dotyczących pomocy publicznej, także w odniesieniu do przedsiębiorców 

różnych branż wraz z wyjaśnieniami do ich zastosowania w ramach przygotowanej procedury 

(nie później niż do 40 dnia od podpisania Umowy); 

4) przeprowadzenie 1-dniowego (8 godzin) szkolenia dla 14 pracowników Zamawiającego  

(z prezentacja multimedialną) z zakresu pomocy publicznej m.in. podstawowe pojęcia 

związane z pomocą publiczną, rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej, warunki 

udzielania pomocy de minimis oraz zakres, o którym mowa w pkt 3), wraz z wydrukiem 

materiałów szkoleniowych (Podręcznik, prezentacja, akty prawne). Efektem szkolenia ma 

być: właściwe identyfikowanie i interpretowanie przesłanek  zdarzeń prawnych, w których 

występuje pomoc publiczna; rozumienie zasady udzielania pomocy i wymogów stawianych 

prawem UE; poznanie metod i technik udzielania wsparcia uczestnikom rynku. Miejsce 

szkolenia:  siedziba Zamawiającego (nie później niż do 30 dnia od podpisania Umowy); 

5) udział w spotkaniach na każde żądanie Zamawiającego, w celu ustaleń i uzgodnień zakresu  

i dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 oraz ich prezentacji Zamawiającemu (maksymalnie 

20 godzin). 

 

Wymagany czas realizacji usługi: 40 dni od dnia podpisania Umowy z zastrzeżeniem powyżej 

wskazanych terminów. 

 


