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PORĘCZENIA WADIALNE ORAZ KONTRAKTOWE – OFERTA 	
	
	
	
 
Poręczenie wadialne oraz poręczenie kontraktowe:  
 

 

 posiadają identyczną skuteczność prawną jak wpłata w formie pieniężnej, 
 są szybką i tanią formą wniesienia zabezpieczenia koniecznego do udziału w przetargu, 
 są udzielane za podmioty przystępujące do przetargów prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 
 
 

Co oferujemy w ramach poręczeń wadialnych oraz poręczeń kontraktowych: 
 

 pakiet poręczeń wadialnych, stanowiący łączny limit poręczeń, ustalony na okres 12 miesięcy, maksymalna 
wartości do 1 000 000 PLN, 

 pakiet poręczeń kontraktowych, stanowiący łączny limit poręczeń, ustalony na okres 12 miesięcy, maksymalna 
wartości do 1 000 000 PLN, 

 pojedyncze poręczenia udzielane w ramach pakietu na okres: 
• do 90 dni w przypadku poręczeń wadialnych, 
• do 10 lat w przypadku poręczeń kontraktowych. 

 
 

Fundusz udziela poręczeń firmom, które: 
 

 posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (zatrudnienie poniżej 250 pracowników oraz 
suma bilansowa < 43 mln euro lub obroty < 50 mln euro), 

 prowadzą działalność lub posiadają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. 
 
 

Korzyści wynikające z poręczenia: 
 

 brak konieczności wpłaty i zamrożenia gotówki, 
 szybkość i elastyczność działania, 
 atrakcyjność cenowa produktu w stosunku do innych rozwiązań oferowanych na rynku, 
 zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa wskutek możliwości uczestnictwa w kilku postępowaniach 

przetargowych jednocześnie, 
 wzrost wiarygodności uczestnika przetargu jako potencjalnego partnera biznesowego. 
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WYMAGANE DOKUMENTY DO UZYSKANIA PAKIETU: 
 

Dla spółek 
 

 Wniosek o pakiet, 
 Dokumenty finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat lub księga przychodów i rozchodów) za 2 poprzednie 

okresy, 
 Upoważnienie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie 

informacji gospodarczych, 
 Umowa spółki. 

 
 

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych: 
 

 Wniosek o pakiet, 
 Oświadczenie majątkowe, 
 Upoważnienie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie 

informacji gospodarczych, 
 Dokumenty finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat lub księga przychodów i rozchodów) za 2 poprzednie 

okresy, 
 
 

Firmy ubiegające się o pojedyncze poręczenie w ramach pakietu powinny przekazać do Funduszu: 
 

 Wniosek uproszczony o udzielenie poręczenia, 
 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

RODZAJ OPŁATY/PROWIZJI 
WYSOKOŚĆ 

(poręczenie wadialne) 
WYSOKOŚĆ 

(poręczenie kontraktowe) 

Opłata za rozpatrzenia wniosku 0 PLN 

Prowizja przygotowawcza za udzielenie pakietu 0 PLN 

Prowizja za udzielenie poręczenia 
od 0,5%  kwoty  poręczenia wadialnego. 

Poręczenie już od 150 PLN 

od 0,9% - 3% za każdy rok trwania 
gwarancji (prowizja uzależniona od ryzyka 

gwarancyjnego) 
Poręczenie już od 400 PLN 

Okres trwania poręczenia do 3 miesięcy do 10 lat 

Prowizja za zmianę okresu poręczenia spowodowaną 
przesunięciem terminu przetargu 

0 PLN 


