Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego
zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pn. „Stworzenie koncepcji założeń regulacji prawnych wraz z analizą środowiska regulacyjnego, w tym
wskazanie zakresu ewentualnych zmian w regulacjach na poziomie ustawowym oraz sformułowanie
propozycji projektów aktów prawnych i towarzyszących dokumentów organizacyjnych
odzwierciedlających wnioski zawarte w badaniach ekonomicznych realizowanych w ramach projektu”

Przedmiotem zamówienia są Usługi doradcze w ramach projektu pt. „Usytuowanie na poziomie
samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model
wielopoziomowego zarządzania regionem” (akronim: REGIOGMINA) nr 385453, Program
GOSPOSTRATEG, polegające na wykonaniu w ramach Zamówienia pn. „Stworzenie koncepcji założeń
regulacji prawnych wraz z analizą środowiska regulacyjnego, w tym wskazanie zakresu ewentualnych
zmian w regulacjach na poziomie ustawowym oraz sformułowanie propozycji projektów aktów prawnych
i towarzyszących dokumentów organizacyjnych odzwierciedlających wnioski zawarte w badaniach
ekonomicznych realizowanych w ramach projektu”.

1. Podstawowe informacje
Zamawiający: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162, REGON
000001502, NIP 525-000-84-07.

2. Cel
Celem pracy jest opracowanie koncepcja założeń regulacji prawnych wraz z analizą środowiska
regulacyjnego, w tym wskazanie zakresu ewentualnych zmian w regulacjach na poziomie ustawowym
oraz propozycje projektów aktów prawnych i towarzyszących dokumentów organizacyjnych w ramach
projektu pt. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP,
działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (akronim: REGIOGMINA)
nr 385453.

3. Zakres prac
Zamówienia pn. „Stworzenie koncepcji założeń regulacji prawnych wraz z analizą środowiska
regulacyjnego, w tym wskazanie zakresu ewentualnych zmian w regulacjach na poziomie ustawowym
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oraz sformułowanie propozycji projektów aktów prawnych i towarzyszących dokumentów
organizacyjnych odzwierciedlających wnioski zawarte w badaniach ekonomicznych realizowanych
w ramach projektu” obejmuje 6 zadań (części):
1) Część I – Opracowanie badania środowiska regulacyjnego oraz koncepcja założeń regulacji wraz
z analizą możliwości interwencji regulacyjnej wobec planowanych rozwiązań organizacyjnych
Lokalnych Funduszy Rozwoju Gospodarczego (LFRG). Propozycja projektów aktów prawnych
w zakresie LFRG ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych oraz identyfikacja ryzyk
i kierunków funkcjonowania lokalnych Funduszy Rozwoju Gospodarczego, w tym obejmująca
problematykę perspektywy prawnej UE wraz z wnioskami legislacyjnymi dla eliminowania
zidentyfikowanych dysfunkcji otoczenia prawnego, analiza ex ante. Zamawiający wymaga, by
Wykonawca sformułował założenia 5 aktów prawnych i w oparciu o nie 5 projektów aktów
prawnych.
2) Część II – Opracowanie koncepcji otoczenia prawnego i organizacyjnego w zakresie możliwości
i celowości regulacji funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości oraz lokalnej strefy rozwoju
gospodarczego i systemu budowania lokalnych rynków wraz założeniami regulacji dla ich
potencjalnego wdrażania przez JST w ramach działalności Lokalnych Organizacji Gospodarczych.
Analiza możliwości funkcjonowania przy eliminowaniu dopuszczalności pomocy publicznej wraz
z propozycją formuł działania tych instytucji na rzecz ochrony własności intelektualnej dla
wypracowanych w ich ramach rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz identyfikacja
zakresu i formuł regulacji wraz z propozycjami wybranych aktów prawnych, analiza ex ante
w formule OSR. (Uwaga: prace wykonywane z wykorzystaniem prac koncepcyjnych wykonanych
w ramach opracowania „Analiza barier prawnych realizacji istniejących instrumentów wsparcia
dla MŚP ze strony jednostek samorządu terytorialnego oraz opracowanie propozycji zmian
legislacyjnych wraz z uzasadnieniem ułatwiających funkcjonowanie instrumentów wsparcia dla
MŚP”). Zamawiający wymaga, by Wykonawca sformułował założenia 5 aktów prawnych
i w oparciu o nie 5 projektów aktów prawnych.
3) Część III – Opracowanie koncepcji założeń konkretnych regulacji wraz ze stanowiącą ich
podstawę analizą otoczenia prawnego i praktyk działania Jednostek Samorządu Terytorialnego
(JST) w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe, identyfikacja obszarów regulacji oraz
propozycja projektów aktów prawnych dla organizacji urzędu gminy nakierowanego na aktywne
wspieranie przedsiębiorczości w funkcjonowaniu gminy, z uwzględnieniem roli Lokalnych
Organizacji Gospodarczych i programów gospodarczych, ocena ex ante (Uwaga: praca
wykonywana z wykorzystaniem prac ankietowych i badawczych realizowanych w ramach
opracowania „Wsparcie ze strony instytucji zewnętrznych przy projektowaniu ankiet i ich
rozprowadzaniu wśród dobranych jednostek samorządu terytorialnego" oraz opracowania
„Analizy i oceny możliwości funkcjonowania Lokalnych Organizacji Gospodarczych dla
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wykorzystania przez te instytucje zidentyfikowanych instrumentów wsparcia wraz z koncepcją
instrumentalizacji ich działań w ramach quasi publicznych (QUANGOS) instytucji
administracyjnych)”. Zamawiający wymaga, by Wykonawca sformułował założenia 4 aktów
prawnych i w oparciu o nie 4 projektów aktów prawnych.
4) Część IV – Sporządzenie analizy otoczenia prawnego oraz praktyk działania Jednostek Samorządu
Terytorialnego (JST) wraz koncepcją założeń regulacyjnych w obszarze rynku pracy oraz
współpracy władz samorządowych ze środowiskami i organizacjami przedsiębiorców w oparciu
o przeprowadzone badania ankietowe, a także prace analityczne i koncepcyjne, wraz
z identyfikacją obszarów regulacji oraz propozycje projektów aktów prawnych na rzecz
funkcjonowania lokalnego komponentu funduszu pracy z uwzględnieniem propozycji regulacji
ustawowych, a także statutu i regulaminu działania Lokalnej Organizacji Gospodarczej wraz
z określeniem formuł działania współpracujących z nią funduszy poręczeniowych działających na
rzecz tworzenia konsorcjów przetargowych, leasingu oraz factoringu, ocena ex ante (Uwaga:
praca wykonywana z wykorzystaniem prac ankietowych, badawczych i koncepcyjnych
realizowanych w ramach opracowań: „Analiza barier prawnych realizacji istniejących
instrumentów wsparcia dla MŚP ze strony jednostek samorządu terytorialnego oraz opracowanie
propozycji zmian legislacyjnych wraz z uzasadnieniem ułatwiających funkcjonowanie
instrumentów wsparcia dla MŚP)”, „Analizy i oceny możliwości funkcjonowania Lokalnych
Organizacji Gospodarczych dla wykorzystania przez te instytucje zidentyfikowanych
instrumentów wsparcia wraz z koncepcją instrumentalizacji ich działań w ramach quasi
publicznych (QUANGOS) instytucji administracyjnych)" oraz opracowań realizowanych przez
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ramach zadania 2 dotyczącego „Badanie metodami
statystycznymi oraz ankietami wybranych kategorii firm w oparciu o informacje baz danych,
a także w oparciu o funkcjonowanie struktury rynków i kooperacji". Zamawiający wymaga, by
Wykonawca sformułował założenia 5 aktów prawnych i w oparciu o nie 5 projektów aktów
prawnych.
5) Część V – Sporządzenie analizy istniejącego otoczenia regulacyjnego, koncepcja założeń
regulacyjnych oraz standardów prawnych opracowywania i przyjmowania Lokalnych Programów
Gospodarczych w oparciu o przeprowadzone prace analityczne i koncepcyjne ich działania,
a także koncepcja funkcjonowania, założenia regulacyjne i standardy prawne umów dla
współpracy lokalnych MŚP, jako podwykonawców wobec wiodących firm wraz z analizą i oceną
oraz wskazaniem formuł możliwych do stosowania instrumentów w ramach lokalnych
programów gospodarczych realizowanych przez Lokalne Organizacje Gospodarcze, ocena ex
ante. (Uwaga: praca wykonywana z wykorzystaniem prac analitycznych i koncepcyjnych
realizowanych w ramach SGH dotyczących tworzenia metodyki lokalnych programów rozwoju
MŚP). Zamawiający wymaga, by Wykonawca sformułował założenia 4 aktów prawnych
i w oparciu o nie 4 projektów aktów prawnych.
3

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego
zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg.

6) Część VI – Sporządzenie analizy możliwości stosowania oraz zakresu regulacyjnych interwencji
dotyczących relacji samorząd terytorialny i MŚP w zakresie proponowanych zidentyfikowanych
instrumentów wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem refleksji konstytucyjnej, a także
identyfikacja formuł regulacji dla instrumentów wsparcia, możliwych do zastosowania w ramach
lokalnych instytucji na rzecz programowania aktywnej polityki prorozwojowej gmin.
W ramach każdej z części Wykonawca zobowiązany jest do regularnych kontaktów z kierownikiem ze
strony SGH i Liderem projektu w celu konsultowania postępów prac. Forma kontaktów ma być
dostosowana do możliwości wynikających z ogólnych uwarunkować epidemicznych, czyli obecnie
głównie poprzez emaile, wideokonferencje czy rozmowy telefoniczne.

4. Produkt końcowy
Wyniki prac obejmują sporządzenie opracowań dla poszczególnych części zamówienia w języku polskim
w wersji papierowej i elektronicznej (pliki edytowalne: doc, docx).
Struktura opracowania dla poszczególnych części zamówienia powinna zawierać: streszczenie
opracowania, spis treści, metodykę, część analityczną obejmującą przegląd istniejących regulacji
prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa, a także propozycję regulacji aktów prawnych. Opracowanie
powinno zawierać również bibliografię.

5. Informacja o finansowaniu realizacji projektu
Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia informacji o finansowaniu realizacji projektu zgodnie
z zamieszczonymi na stronie www.ncbr.gov.pl dokumenty pt. „Poradnik promocji dla projektów
krajowych”. Zamawiający przekaże Wykonawcy wymagane logotypy.
Pod tytułem opracowania, Wykonawca umieści następująca treść:
Opracowanie wykonano na rzecz SGH, w ramach projektu:
„Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP,
działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (akronim:
REGIOGMINA) nr 385453,
Program badań naukowych i prac rozwojowych
„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”
GOSPOSTRATEG
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6. Termin realizacji
Realizacja prac nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem: realizacja prac, o których mowa w pkt 3
oraz przekazanie ostatecznego opracowania do dnia 19.06.2020 r. Ocena i odbiór prac odbędzie się
według zasad opisanych w pkt 7 i 8.

7. Ocena
Odbioru przedmiotu zmówienia w ramach poszczególnych zadań dokona przedstawiciel Zamawiającego,
który w ciągu 7 dni od przekazania wyników prac sprawdzi je pod kątem zgodności z warunkami umowy.
W przypadku braku wad, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od
przekazania wyników prac poprzez podpisanie protokołu odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia i uwagi dotyczące przedmiotu
zamówienia Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu wyników
prac. Jako usunięcie wady dostarczonej pracy rozumie się przedstawienie przez Wykonawcę w formie
pisemnej odpowiedniego wyjaśnienia, korekty bądź uzupełnienia, które zostanie zaakceptowane
i przyjęte przez Zamawiającego. Wady będące przedmiotem uwag Zamawiającego muszą być usunięte
przez Wykonawcę bez żadnych dodatkowych kosztów w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia
ich przez Zamawiającego. Po tym okresie Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowy zgodnie z par.8
Umowy.

8. Procedura odbioru w przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wyniki prac w wersji papierowej oraz elektronicznej
z oświadczeniem, że wszystkie uwagi Zamawiającego zostały uwzględnione, wady usunięte, a kwestie
wymagające doprecyzowania uzupełnione.
Procedura odbioru kończy się poprzez podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru
w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy).
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