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• usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego 
zakresu działań realizowanych przez danego 
usługodawcę z udziałem środków publicznych, 
lub też dotyczy usług świadczonych przez tego 
usługodawcę na rzecz dodatkowych 
beneficjentów; 
 

• usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego 
zakresu działań realizowanych przez danego 
usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie 
dotyczy działań realizowanych w ramach 
PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych 
przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych 
beneficjentów; 
 

37  Na zakończenie rozdziału dodano: 
Opisany tryb uproszczony może być zastosowany 
również w następujących sytuacjach (pod warunkiem, 
że umowa ta mieści się w limicie 2 tys EURO).: 

1.  Gdy w ramach danej części konkursu nie zostały 
złożone żadne oferty (lub złożono oferty 
podlegającą odrzuceniu);  

2. Gdy do zawarcia umowy wynikającej z 
rozstrzygniętego konkursu nie doszło z przyczyn 
leżących po stronie usługodawcy, lub też doszło 
do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po 
stronie usługodawcy. 

43  Na zakończenie rozdziału dodano: 
 
W przypadku organizacji szkoleń i wizyt studyjnych, gmina 
może bezpośrednio dokonać zakupu u innego 
usługodawcy usług lub towarów ściśle związanych i 
niezbędnych do zrealizowania szkolenia czy wizyty 
studyjnej (np. wypożyczenie projektora multimedialnego, 



catering dla uczestników szkolenia, koszty transportu i 
zakwaterowania osób uczestniczących w wizycie 
studyjnej, itp.)  

99 8. Zakaz działań naruszających konkurencję 
Usługodawca wyraża zgodę, iż w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie 
dwunastu miesięcy po jej zakończeniu, on sam 
oraz każda jednostka z nim związana, nie będzie 
miała prawa do realizacji zadań (poza zadaniami 
realizowanymi i ich kontynuacją) w ramach 
projektów wynikających z obecnie realizowanych 
zadań lub ściśle z nimi związanych. 

 

8. Zakaz działań naruszających konkurencję 
W przypadku gdy Usługodawca w ramach 
niniejszej umowy świadczy usługi konsultingowe331, 
wyraża on zgodę, iż w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu, on sam 
oraz każda jednostka z nim związana, nie będzie 
miała prawa do dostarczania towarów, robót 
budowlanych oraz usług technicznych (poza 
świadczonymi usługami konsultingowymi i ich 
kontynuacją) w ramach projektów wynikających z 
obecnie realizowanych usług konsultingowych lub 
ściśle z nimi związanych.  

 
 
 

                                                 
33Usługi konsultingowe /../ mają charakter intelektualny i doradczy. Należy je odróżnić od innych rodzajów usług (usługi techniczne), w których 
dominują fizyczne aspekty działalności usługodawcy. Usługami konsultingowymi nie są usługi doradcze np. prawne, psychologiczne, 
żywieniowe świadczone przez usługodawcę na rzecz końcowych beneficjentów PIS. 


