ZAŁĄCZNIK 1
WZÓR ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA

ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA
Zaproszenie do zgłaszania zainteresowania nr:

EaSI-BE/2016/01

Ostateczny termin składania zgłoszeń zainteresowania:

19 maja 2017 r.

Zgłoszenie zainteresowania w zakresie:

pomoc techniczna w ramach programu
EaSI

Wnioskodawca składający zgłoszenie zainteresowania:
_____________, _______
(nazwa firmy, numer w rejestrze)
Szanowni Państwo,
Niżej podpisany:
………………………………………..……………………………………………..........................
 występujący w swoim własnym imieniu (jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną lub w przypadku
oświadczenia członka zarządu lub osoby posiadającej uprawnienia do reprezentacji, podejmowania
decyzji w imieniu wykonawcy lub sprawowania nad nim kontroli)
lub
 występujący w charakterze przedstawiciela (jeżeli wykonawca jest osobą prawną)
pełna oficjalna nazwa (tylko w przypadku osób prawnych):

....................................................................................................................................
oficjalna forma prawna (tylko w przypadku osób prawnych):

....................................................................................................................................
pełen oficjalny adres:

....................................................................................................................................
Numer rejestracyjny płatnika VAT:

....................................................................................................................................
oświadcza, że on sam albo spółka lub organizacja, którą reprezentuje:

a) składa niniejszy Wniosek w odpowiedzi na Otwarte zaproszenie do zgłaszania zainteresowania
no. EaSI-BE/2016/01 w kontekście pomocy technicznej w ramach programu EaSI wdrażanej
przez EBI na platformie doradczej fi-compass i finansowanej przez Komisję Europejską;
b) wszelkie informacje zawarte w niniejszym Wniosku i Dodatkach do niego są kompletne i
prawidłowe we wszelkich aspektach;
c) nie znajduje się w sytuacji, która wyłączałaby go z udziału w niniejszym Otwartym zaproszeniu do
zgłaszania zainteresowania wymienionym w Dodatku 3 do niniejszego Wyrażenia
zainteresowania. Niżej podpisany dostarczy, na żądanie, wszelkie dowody w tym zakresie.
d) zobowiązuje się spełniać wszelkie wymogi określone przez Biuro ds. pomocy technicznej w
ramach programu EaSI lub Dostawców usług wyznaczonych przez Biuro w celu udzielenia
Pomocy technicznej, jeżeli zostanie wybrany, aby ją otrzymywać.
Z poważaniem

Podpis(y):

Imię i nazwisko oraz stanowisko drukowanymi:
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Pieczęć Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy):

Nazwa Wnioskodawcy:
Miejsce:

Data (dzień/miesiąc/rok)

Dodatki
Dodatek 1 Informacja o Wnioskodawcy
Dodatek 2 Oświadczenie o braku konfliktu interesów
Dodatek 3 Oświadczenie dotyczące sytuacji wykluczających udział
Dodatek 4 Wykaz dokumentów, jakie mają być dołączone w celu oceny
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Dodatek 1 do Zgłoszenia zainteresowania

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1.1 Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy
Wymagane informacje
Imię i nazwisko/ nazwa
Wnioskodawcy
Dane kontaktowe

Adres (siedziba):
Telefon:
Faks:
E-mail:

Forma prawna
Rejestr handlowy itp. –
dane z rejestru

VAT

Określenie rejestru:
Data wpisu do rejestru:
Kraj wpisania do rejestru:
Numer w rejestrze:
Numer w rejestrze:

1.2 Osoba upoważniona do złożenia zgłoszenia zainteresowania

Tytuł
Imię i nazwisko
Stanowisko
Dane kontaktowe

Wymagane informacje
Pan/ Pani/ Dr/ inne (usunąć lub uzupełnić w zależności od potrzeby)
Nazwisko:
Imię:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-mail:

1.3 Osoba do komunikacji (jeżeli inna niż osoba wymieniona w punkcie 1.2)

Tytuł
Imię i nazwisko
Stanowisko
Dane kontaktowe

Wymagane informacje
Pan/ Pani/ Dr/ inne (usunąć lub uzupełnić w zależności od potrzeby)
Nazwisko:
Imię:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-mail:
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Formatted: Polish

Dodatek 2 do Zgłoszenia zainteresowania
OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW
Niżej podpisany oświadcza, że ani (i) Wnioskodawca ani (ii) on sam jako upoważniony przedstawiciel
Wnioskodawcy nie posiada interesu o charakterze bezpośrednim i pośrednim, którego charakter lub
skala mogłyby wpłynąć na pomoc techniczną otrzymywaną przez Wnioskodawcę. Niżej podpisany
zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić potencjalny konflikt interesów, który może wyniknąć podczas
świadczenia pomocy technicznej, o której mowa w Otwartym zaproszeniu do zgłaszania
zainteresowania nr EaSI-BE/2016/01.
Niżej podpisany jest świadomy, że konflikt interesów może wyniknąć zwłaszcza w wyniku interesów o
charakterze ekonomicznym, powiązań politycznych lub narodowych, więzi rodzinnych i
emocjonalnych lub innych istotnych związków lub wspólnych interesów.
Wnioskodawca niezwłocznie poinformuje Biuro ds. pomocy technicznej w ramach programu EaSI o
wszelkich sytuacjach stanowiących konflikt interesów, które mogłyby powodować konflikt interesów.
Ponadto Wnioskodawca i niżej podpisany działający w charakterze należycie umocowanego
przedstawiciela Wnioskodawcy potwierdzają, że zapoznali się z Polityką EBI w zakresie
przeciwdziałania oszustwom, która jest dostępna na stronie internetowej EBI (www.eib.org), oraz
potwierdzają, że nie złożyli ani nie składają żadnych ofert, na podstawie których możliwe byłoby
czerpanie korzyści z tytułu Pomocy technicznej, ani też nie udzielili i nie udzielają żadnym osobom,
ani nie domagali się i nie domagają się, ani nie próbowali i nie próbują przyjąć, żadnych korzyści o
charakterze finansowym lub rzeczowym od jakichkolwiek osób, co stanowiłoby działanie niezgodne z
prawem lub obejmujące korupcję, w sposób bezpośredni lub pośredni, jako zachętę lub nagrodę
związaną z Pomocą techniczną.
Z poważaniem

Podpis(y):

Pieczęć Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy):

Imię i nazwisko oraz stanowisko drukowanymi:

Nazwa Wnioskodawcy:

Miejsce:

Data (dzień/miesiąc/rok):
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Field Code Changed

Dodatek 3 do Zgłoszenia zainteresowania
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKLUCZAJĄCYCH UDZIAŁ
Niżej podpisany:
………………………………………..……………………………………………..........................
 występujący w swoim własnym imieniu (jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną lub w przypadku
oświadczenia członka zarządu lub osoby posiadającej uprawnienia do reprezentacji, podejmowania
decyzji w imieniu wykonawcy lub sprawowania nad nim kontroli)
lub
 występujący w charakterze przedstawiciela (jeżeli wykonawca jest osobą prawną)
pełna oficjalna nazwa (tylko w przypadku osób prawnych):

....................................................................................................................................
oficjalna forma prawna (tylko w przypadku osób prawnych):

....................................................................................................................................
pełen oficjalny adres:

....................................................................................................................................
Numer rejestracyjny płatnika VAT:

....................................................................................................................................

oświadcza, że on sam albo spółka lub organizacja, którą reprezentuje, znajduje się w jednej z
następujących sytuacji::
TAK
a)

znajduje się w upadłości, podlega procedurom
upadłościowym lub likwidacyjnym, jego majątek jest
zarządzany przez likwidatora lub przez sąd, zawarł układ z
wierzycielami, jego działalność jest zawieszona lub
znajduje się w analogicznej sytuacji wynikającej z
procedury o zbliżonym charakterze przewidzianej w
przepisach lub regulacjach krajowych;

b)

ustalono na mocy prawomocnego wyroku lub
prawomocnej decyzji administracyjnej, że osoba ta
naruszyła swoje zobowiązania w zakresie płatności
zobowiązań z tytułu podatków lub składek na
ubezpieczenie
społeczne
zgodnie
z
prawem
obowiązującym w kraju, w którym jest zarejestrowana, w
kraju, w którym znajduje się instytucja zamawiająca lub
zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, w którym
realizowane jest zamówienie;

c)

ustalono na mocy prawomocnego wyroku lub
prawomocnej decyzji administracyjnej, że osoba ta jest
winna poważnego uchybienia zawodowego w wyniku
naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub regulacji
lub standardów etycznych obowiązujących w grupie
zawodowej, do której należy ta osoba, lub w wyniku
niewłaściwego postępowania, które miało wpływ na jej
wiarygodność zawodową, przy czym postępowanie takie
oznacza umyślne działanie lub rażące zaniedbanie, w tym
między innymi:
(i) przedłożenie – w wyniku oszustwa lub zaniedbania –
nieprawdziwych informacji wymaganych w celu
weryfikacji, czy nie występują przesłanki wykluczające
udział lub czy spełniono kryteria wyboru lub w celu
weryfikacji w ramach realizacji zamówienia;
(ii) naruszenie praw własności intelektualnej;
(iii) usiłowanie wywarcia wpływu na proces podejmowania
decyzji przez instytucję zamawiającą podczas
procedury przyznawania zamówienia;
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NIE

(iv) podejmowanie prób w celu zdobycia informacji
poufnych, które mogą pomóc tej osobie w uzyskaniu
nienależnych
korzyści
podczas
procedury
przyznawania zamówienia;
d)

ustalono na mocy prawomocnego wyroku, że osoba ta jest
winna:
(i) popełnienia oszustwa w rozumieniu art. 1 Konwencji o
ochronie
interesów
finansowych
Wspólnot
Europejskich sporządzonej aktem Rady z dnia 26 lipca
1995 r.;
(i) korupcji zdefiniowanej w art. 3 Konwencji w sprawie
zwalczania korupcji z udziałem urzędników Wspólnot
Europejskich lub urzędników państw członkowskich
Unii Europejskiej, sporządzonej aktem Rady z dnia 26
maja 1997 r., oraz w art. 2 ust. 1 Decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW, jak również korupcji zdefiniowanej w
przepisach prawnych kraju, w którym znajduje się
instytucja zamawiająca, jak również kraju, w którym
zarejestrowana dana osoba lub kraju, w którym
wykonywane jest zamówienie;
(ii) udziału w organizacji przestępczej, zdefiniowanej w art.
2 Decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW;
(iii) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie
z definicją zawartą w art. 1 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2005/60/WE ;
(iv) przestępstw
terrorystycznych
lub
przestępstw
związanych
z
działalnością
terrorystyczną,
zdefiniowanych odpowiednio w art. 1 i 3 Decyzji
ramowej
Rady
2002/475/WSiSW,
lub
winna
podżegania,
pomocnictwa,
współsprawstwa
w
popełnieniu takich przestępstw lub usiłowania
popełnienia takich przestępstw, o czym mowa w art. 4
tej Decyzji;
(v) pracy dzieci lub innych form handlu ludźmi,
zdefiniowanych w art. 2 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/36/UE ;

e)

ustalono na mocy prawomocnego wyroku lub
prawomocnej decyzji administracyjnej, że osoba ta
dopuściła się nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2
Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95;

f)

w przypadku sytuacji obejmujących poważne uchybienie
zawodowe, oszustwa, korupcję, inne przestępstwa
kryminalne, znaczące braki w realizacji zamówienia lub
nieprawidłowości, wnioskodawca podlega:
(i) faktom ustalonym w kontekście audytów lub
postępowań wyjaśniających przeprowadzanych przez
Trybunał Obrachunkowy, OLAF lub jednostkę audytu
wewnętrznego bądź też innego rodzaju weryfikacji,
audytowi lub kontroli przeprowadzanym w ramach
odpowiedzialności urzędnika zatwierdzającego w
instytucji unijnej lub w biurze unijnym bądź też w
agencji lub organie UE;
(ii) nieprawomocnym decyzjom administracyjnym, które
mogą obejmować środki dyscyplinarne podjęte przez
organ
nadzorczy
posiadający
odpowiednie
kompetencje i odpowiedzialny za weryfikację
stosowania standardów etyki zawodowej;
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(iii) decyzjom EBC, EBI, Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego lub organizacji międzynarodowych;
(iv) decyzjom Komisji odnoszącym się do naruszenia
zasad konkurencji obowiązujących w UE bądź też
decyzjom właściwego organu krajowego odnoszącym
się do naruszenia unijnych lub krajowych przepisów
prawa konkurencji; bądź też
(v) decyzjom o wykluczeniu z udziału podjętym przez
urzędnika zatwierdzającego w instytucji unijnej lub w
biurze unijnym bądź też w agencji lub organie UE.
Wnioskodawca oraz niżej podpisany występujący w charakterze należycie umocowanego
przedstawiciela Wnioskodawcy zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich dowodów z dokumentów
potwierdzających powyższe, na wniosek Biura ds. pomocy technicznej w ramach programu EaSI.

Podpis(y):

Pieczęć Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy):

Imię i nazwisko oraz stanowisko drukowanymi:

Nazwa Wnioskodawcy:

Miejsce:

Data (dzień/miesiąc/rok):

EaSI-BE/2016/01 Zaproszenie do zgłaszania zainteresowania
Załącznik 01 - Strona 7/9

Dodatek 4 do Zgłoszenia zainteresowania
WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ BYĆ DOŁĄCZONE W CELU OCENY
Podstawowe dokumenty, jakie mają być dołączone do Zgłoszenia zainteresowania
a. Informacje o Wnioskodawcy (zgodnie z wzorem podanym w Dodatku 1) oraz opis Wnioskodawcy
(data rejestracji, zakres geograficzny, struktura własności itp.).
b. Oficjalny wpis Wnioskodawcy do rejestru zawierający regulamin, na podstawie którego prowadzi
działalność (np. organizacja pozarządowa, fundacja, pozabankowa instytucja finansowa,
licencjonowany bank)
c. W zależności od okoliczności dowód wcześniejszego udziału w programie mikrofinansowania
finansowanym przez UE (w tym m.in. Progress Microfinance, działania przygotowawcze Parlamentu
Europejskiego, JEREMIE, Europejski Fundusz Społeczny) lub w innych krajowych/ regionalnych/
lokalnych inicjatywach z zakresu finansowania.
d. W zależności od rodzaju instytucji udzielającej mikrokredytów dowód na potwierdzenie, że
Wnioskodawca zobowiązał się do przestrzegania lub popiera Kodeks dobrych praktyk w zakresie
udzielania mikrokredytów na terenie UE propagowany przez Komisję Europejską. Zob. Załącznik 2,
Kryterium kwalifikacji 1.3,
e. Należycie podpisane zgłoszenie zainteresowania.
f. Oświadczenie o braku konfliktu interesów zgodnie z wzorem podanym w Dodatku 2, należycie
podpisane.
g. Oświadczenie dotyczące sytuacji wykluczających udział zgodnie z wzorem podanym w Dodatku 3,
należycie podpisane.
Dokumenty, jakie mają być
załączone, jeżeli
Wnioskodawca jest
pozabankową instytucją
finansową lub nowo powstałą
instytucją mikrofinansową
(typu greenfield)

Dokumenty, jakie mają być
załączone, jeżeli
Wnioskodawca jest
licencjonowanym bankiem

Dokumenty, jakie mają być
załączone, jeżeli
Wnioskodawca jest
podmiotem udzielającym
gwarancji

h1. Opis wszystkich produktów
mikrofinansowych oferowanych
klientom końcowym (tzn. kwota,
oprocentowanie, sektor
gospodarki, do którego są
skierowane).

h2. Opis produktów
mikrofinansowych wskazujący,
że mają one na celu wyłącznie
generowanie dochodów (tzn.
kapitał obrotowy oraz/ lub
inwestycje) oraz obejmują co
najmniej dwa różne sektory
gospodarcze (np. rolnictwo i
handel)

h3. Opis portfela mikrokredytów
znajdującego się w portfelu
Podmiotu udzielającego
gwarancji jako łączne dane
instytucji udzielających
mikrokredytów zawarte w
portfelu Gwarancji, np. w
odniesieniu do produktów,
wskazujący, że mają one na
celu wyłącznie generowanie
dochodów (tzn. kapitał obrotowy
oraz/ lub inwestycje) oraz
obejmują co najmniej dwa różne
sektory gospodarcze (np.
rolnictwo i handel).

i1. Szczegóły dotyczące
portfela produktów
mikrofinansowych w ciągu
ostatnich trzech lat

i2. Opis programu
mikrofinansowania
stosowanego przez Kandydata,
wraz ze wskazaniem (i) rodzaju

i3. Opis programu gwarancji dla
mikrofinansowania
stosowanego przez Kandydata,
wraz ze wskazaniem (i) rodzaju
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kalendarzowych, wraz ze
wszystkimi danymi
wymaganymi w celu oceny
spełniania kryteriów kwalifikacji i
kryteriów wyboru.

docelowych kredytobiorców, (ii)
szacowanych wolumenów i
kierunku zmian w ciągu
kolejnych 3 do 5 lat.

docelowych kredytobiorców, (ii)
szacowanych wolumenów i
kierunku zmian w ciągu
kolejnych 3 do 5 lat.

j1. Jeżeli Wnioskodawca jest
nowo powstałą instytucją
mikrofinansową (typu
greenfield), biznesplan na
kolejne trzy lata wskazujący
strategię wzrostu
Wnioskodawcy, optymalizacji
oddziaływania społecznego
Wnioskodawcy na rynek oraz
radzenia sobie z potencjalną
konkurencją.

j2. Szczegóły dotyczące
portfela produktów
mikrofinansowych w ciągu
ostatnich trzech lat
kalendarzowych, wraz ze
wszystkimi danymi
wymaganymi w celu oceny
spełniania kryteriów kwalifikacji i
kryteriów wyboru.

j3. Szczegóły dotyczące
portfela produktów
mikrofinansowych
podlegających gwarancjom w
ciągu ostatnich trzech lat
kalendarzowych, wraz ze
wszystkimi danymi
wymaganymi w celu oceny
spełniania kryteriów kwalifikacji i
kryteriów wyboru.

k2. Oświadczenie złożone pod
przysięgą, że Kandydat nigdy
nie podlegał ratingowi przez
wyspecjalizowaną agencję
zajmującą się ratingiem
instytucji mikrofinansowych.

k3. Oświadczenie złożone pod
przysięgą, że Kandydat nigdy
nie podlegał ratingowi przez
wyspecjalizowaną agencję
zajmującą się ratingiem
instytucji mikrofinansowych.

l2. Metodologia obliczania
oceny kredytowej (jeżeli
dotyczy)

l3. Metodologia obliczania
oceny kredytowej (jeżeli
dotyczy)
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