
 

 

 

                          ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
Poznań, dnia 22 marca 2017 r. 

 
Nr sprawy: DRG-I.052.4.2017 

 
 

INFORMACJA O UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA 
o której mowa w art. 67 ust. 13 ustawy Prawo zamówi eń publicznych 

  
 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:  

Powierzenie Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. (Wykonawca) realizacji 

zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego (Zamawiający) w zakresie 

zarządzania środkami finansowymi celem podejmowania przez Wykonawcę działań 

ukierunkowanych na rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o Strategię 

Inwestycyjną. 

Realizacja Umowy przez Wykonawcę dotyczy zarządzania następującymi środkami 

finansowymi, powierzanymi w zarządzanie na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego: 

a. Zabezpieczonymi środkami w ramach Powierzonego portfela, 

b. Przychodami z Powierzonego portfela, 

c. Powierzonymi środkami, 

d. Przychodami z Powierzonych środków. 

3. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa: Wielkopolski Fundusz 

Rozwoju Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

4. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia: 

Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 

pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Uzasadnienie wyboru trybu: 

W celu realizacji zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego związanych z budową 
trwałego mechanizmu finansowania celów finansowych województwa, powołana została  
w październiku 2016 r. spółka Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną 



 

 

 

odpowiedzialnością (Spółka), której misją jest działanie na rzecz rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego. Natomiast celem działania Spółki jest realizowanie zadań na rzecz 
Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi za pomocą 
instrumentów finansowych: w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw, w obszarze wsparcia rozwoju obszarów miejskich, w obszarze 
wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej oraz podejmowanie działań  
w zakresie promocji Województwa Wielkopolskiego, jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów 
i sprzyjającego aktywności gospodarczej. Tym samym, Spółka będzie realizowała zadania 
własne województwa, polegające na wykonywaniu zadań związanych z rozwojem 
regionalnym, w tym na realizowaniu polityki rozwoju województwa, na którą składa się m.in.: 
tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: 
publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej, 
wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu 
technologicznego oraz innowacji oraz promocja walorów i możliwości rozwojowych 
województwa. 

Konieczność powierzenia zadań przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Spółce 
jako podmiotowi wyspecjalizowanemu, wynika z: 

a) szczególnego charakteru usług jakie będą realizowane tj. zarządzania środkami 
pochodzącymi ze zwrotów z instrumentów finansowych oraz zarządzania 
zbudowanym portfelem przez dotychczasowych menadżerów finansowych JESSICA 
i JEREMIE, 

b) potrzeby skumulowania znacznego majątku o wysoce wyspecjalizowanym 
charakterze  
w wyodrębnionej jednostce organizacyjnej oraz zapewnienia sprawnego zarządzania 
znaczącą i wysoce skomplikowaną masą majątkową, 

c) większych zdolności operacyjnych Spółki w zakresie realizacji powierzonych zadań 
polegających na zarządzaniu portfelem oraz przekazanymi środkami, opracowaniu  
i wdrażaniu polityki produktowej oraz wyborze pośredników finansowych oferujących 
wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców, 

d) większych zdolności pozyskiwania kapitału prywatnego i publicznego w ramach 
oferowanych produktów. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy pokreślić, iż Spółka jest spółką celową, powołaną  
do realizacji niniejszego zamówienia, w której 100% udziałów należy do Województwa 
Wielkopolskiego, tym samym Województwo Wielkopolskie ma dominujący wpływ na cele 
strategiczne oraz istotne decyzje Spółki.  Województwo Wielkopolskie sprawuje kontrolę nad 
Spółką poprzez nadzór właścicielski oraz kwalifikowalne elementy nadzoru wynikające  
z przedmiotu zamówienia, jak również poprzez nieograniczony wpływ na treść i zmianę aktu 
założycielskiego Spółki. Ponadto, Spółka nie jest podmiotem nastawionym na zysk i nie ma 
charakteru komercyjnego.  

Powierzenie Spółce realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego gwarantuje 
wypełnianie zobowiązań Województwa Wielkopolskiego, wynikających z art. 78 ust. 7 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., jak również efektywność 
pod względem osiąganych rezultatów oraz wysoką jakość usług świadczonych przez Spółkę, 
jako podmiotu wyspecjalizowanego w tym zakresie. 



 

 

 

Powierzenie zadań przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Spółce nastąpi  
w trybie zamówienia in-house w myśl z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zgodnie z powyższym zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, 
osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli 
sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie  
na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby 
prawnej, 

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 
powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, 

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. 

Mając na uwadze, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki udzielenia zamówienia, 
zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo 
zamówień publicznych jest w pełni uzasadnione. 

Zawarcie Umowy na okres 10 lat, zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, uzasadnione jest oszczędnością kosztów związanych z realizacją zamówienia 
oraz planowanych nakładów, bowiem znaczna część tych kosztów i nakładów niezbędna jest 
w związku z potrzebą dostosowania działalności podmiotu do specyfiki zamówienia oraz 
uzyskania zdolności operacyjnej w tym zakresie. Dodatkowo zawarcie umowy na okres 10 lat 
determinowane jest okresem niezbędnym do spłaty całości lub części kosztów i nakładów,  
co wiąże się m.in. z okresami zapadalności umów wchodzących w zakres powierzonego 
portfela wierzytelności w ramach zamówienia podpisywanych w ramach instrumentów 
inżynierii finansowej, które niejednokrotnie przypadają na okres po 2030 roku. Zarządzanie 
wolnymi środkami z ww. instrumentów opierać się będzie na długofalowej strategii 
inwestycyjnej, przygotowanej przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. 

 

5. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 

Okres realizacji Umowy ustala się na: 

a. rozpoczęcie realizacji Umowy: wraz z datą podpisania Umowy przez Strony,  
tj. 17.03.2017 r.; 

b. termin przekazania pierwszej płatności: w terminie 5 dni roboczych od daty 
zawarcia Umowy; 

c. zakończenie realizacji Umowy: 10 lat od dnia podpisania Umowy przez Strony. 

 

6. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym 

mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informacja, że takie 

ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane: 

Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym 

mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.    



 

 

 

7. Informacja o terminie i miejscu  opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu,  

o którym mowa w art. 95 ust. 2: 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 22.03.2017 r.  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – numer ogłoszenia 2017/S 057-106905.    

 

 

 

 
 


