Załącznik nr 6 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.

Obsługa prawna objęta przedmiotem zamówienia obejmuje:
A. w zakresie pełnienia przez Zamawiającego funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (zwanego dalej: PO IG), wydawanie
opinii i informacji prawnych:
a) związanych z Prawem wekslowym,
b) w zakresie stosowania przez beneficjentów ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) w zakresie realizowanej przez pracowników Zamawiającego weryfikacji umów o
świadczenie usług z wybranym wykonawcą, partnerem biznesowym oraz umów kredytowych,
leasingu i cesji,
d) w zakresie umów z beneficjentami,
e) związanych z procesem monitorowania realizacji umów o udzielenie wsparcia zawartych w
ramach działań z beneficjentami,
f) związanych z oceną kwalifikowalności wydatków w ramach umów o dofinansowanie,
g) związanych z oceną występowania konfliktu interesów w realizacji umów o
dofinansowanie,
h) związanych z wpływem przekształceń i zmian własnościowych na realizację projektu i jego
trwałość,
i) związanych z wpływem realizacji wskaźników na osiągnięcie celu projektu lub zachowanie
trwałości,
j) związanych z procesem kontroli trwałości projektów realizowanych przez beneficjentów,
k) związanych z wątpliwościami natury prawnej wynikłymi w procesie wykrywania
nieprawidłowości i rozwiązania umów z beneficjentami,
l) sprawdzanie wezwań do zwrotu środków i decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu
środków na podstawie ustawy o finansach publicznych,
m) zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi oraz
doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego,
n) zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko beneficjentom w
celu odzyskania wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami i kosztami,
o) zastępstwo w innych postępowaniach prowadzonych w związku z realizacją programu,
p) wsparcia pracowników Zamawiającego w zakresie bieżących wątpliwości natury prawnej;
B. w zakresie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(zwanego dalej: ZPORR) Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”:
a) wydawanie opinii i informacji prawnych związanych z Prawem wekslowym,
b) zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi oraz
doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego, w szczególności w sprawach o zwrot
dofinansowania wypłaconego beneficjentom w ramach ZPORR Działanie 3.4
„Mikroprzedsiębiorstwa”, podlegającego zwrotowi w związku ze stwierdzeniem uchybień w
realizacji projektów, w tym naruszenia obowiązku zachowania trwałości projektu,

c) zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko beneficjentom w
celu odzyskania wypłaconego dofinansowania wraź z odsetkami i kosztami,.
d) zastępstwo w innych postępowaniach prowadzonych w związku z realizacją programu,
e) wsparcie pracowników Zamawiającego w zakresie bieżących wątpliwości natury prawnej;

C. w zakresie udzielania Pożyczek rozwojowych w ramach Osi Priorytetowej 1.
„Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5. – „Rozwój produktów i usług w MŚP” oraz
Pożyczek na efektywność energetyczną dla MŚP, w ramach Osi Priorytetowej 3. „Gospodarka
Niskoemisyjna”, Działania 3.2., które są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 oraz ze środków własnych Pośredników Finansowych, wydawanie opinii i informacji
prawnych:
a) w zakresie określania statusu MSP wnioskodawców oraz powiązań pomiędzy podmiotami
w świetle obowiązujących przepisów,
b) w zakresie wydawania przez WARR zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis,
c) w zakresie realizowanej przez pracowników Zamawiającego weryfikacji wniosków o
pożyczkę,
d) w zakresie zabezpieczeń umów pożyczek,
e) w zakresie spełnienia przez wnioskodawców warunków przyznania pożyczki,
f) w zakresie wzorów dokumentacji pożyczkowej, rozliczeniowej, aneksowania,
monitorowania i kontroli,
g) w zakresie umów z pożyczkobiorcami,
h) w zakresie przygotowywanych aneksów,
i) związanych z oceną kwalifikowalności wydatków w ramach umów pożyczek,
j) związanych z oceną występowania konfliktu interesów w realizacji umów pożyczek,
k) związanych z wątpliwościami natury prawnej wynikłymi w procesie monitorowania,
kontroli, wykrywania nieprawidłowości i rozwiązania umów z pożyczkobiorcami,
l) związanych z wątpliwościami natury prawnej wynikłymi w procesie zbierania danych i
informacji dotyczących bezpieczeństwa,
m) zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi oraz
doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego,
n) zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko pożyczkobiorcom
w celu odzyskania wypłaconych środków pożyczki wraz z odsetkami i kosztami,
o) zastępstwo w innych postępowaniach prowadzonych w związku z realizacją programu,
p) wsparcie pracowników Zamawiającego w zakresie bieżących wątpliwości natury prawnej;
D. w zakresie realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich
pracowników – Edycja II”, działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i
przedsiębiorców z sektora MMŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, wydawania opinii i informacji prawnych:
a) w zakresie określania statusu MMŚP przedsiębiorców oraz powiązań pomiędzy
podmiotami w świetle obowiązujących przepisów,

b) w zakresie rodzaju otrzymywanej pomocy przez przedsiębiorców z sektora MMŚP (pomoc
publiczna/pomoc de minimis),
c) w zakresie złożonych przez przedsiębiorców z sektora MMŚP formularzy zgłoszeniowych,
d) w zakresie umów o przyznanie wsparcia i aneksów do umów,
e) związanych z weryfikacją dokumentów rozliczających przyznane wsparcie,
f) wsparcie pracowników Zamawiającego w zakresie bieżących wątpliwości natury prawnej.
E. w zakresie kompleksowej obsługi prawnej Spółki:
a) wydawanie opinii prawnych, informacji prawnych oraz wyjaśnień we wszystkich sprawach
dotyczących działalności gospodarczej i sprawach pracowniczych,
b) świadczenie pomocy prawnej w ramach procedury udzielania zamówień publicznych, w
szczególności odnośnie wyboru trybu udzielania zamówienia oraz w toku postępowania, w
tym w ramach formalnej oceny ofert,
c) uzgadnianie umów zawieranych przez Zamawiającego oraz opracowywanie projektów
umów nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym,
d) opiniowanie projektów aktów wewnętrznych (uchwał, zarządzeń),
e) reprezentowanie przed sądami i innymi organami, prowadzenie procesów w oparciu o
pełnomocnictwo procesowe,
f) egzekucja komornicza zasądzonych przez Sąd należności,
g) opracowywanie wniosków zgodnie z procedurą określoną w ustawie Ordynacja podatkowa
w sprawie wydawania decyzji dotyczących wiążących interpretacji przepisów podatkowych,
h) informowanie o istotnych zmianach w przepisach prawnych.

