MAŁOPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SP. Z O.O.
Oferta poręczeń
zapłaty za wadium przetargowe,
należytego wykonania umowy, rękojmi za wady
i gwarancji jakości

MAŁOPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZENIOWY
PODSTAWOWE INFORMACJE
Fundusz powstał w 2010 roku z inicjatywy Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
Głównym celem Funduszu jest wspieranie rozwoju małopolskich przedsiębiorstw poprzez ułatwianie dostępu do
zewnętrznego finansowania dostarczając poręczenia w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•

zapłaty wadium przetargowego
należytego wykonania umowy
rękojmi za wady
gwarancji jakości
gwarancji bankowych
kredytowym
kredytów bankowych
pożyczek

RATING NIEZALEŻNEJ AGENCJI RATINGOWEJ

• Jesteśmy wiarygodną instytucją
• Posiadamy dobrą ocenę finansową
i zdolność do obsługi zobowiązań

• Nasza sytuacja na ekonomiczno –
finansowa jest stabilna

PORĘCZENIA MRFP - PODSTAWA PRAWNA
•

Poręczenia udzielane są w opraciu o przepisy art. 97 Ustawy
PZP, jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania
poręczeń zapłaty wadium, o których mowa w przepisie art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 1 lutego
2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późniejszymi zmianami)

•

Z zachowaniem warunków wykluczających zaistnienie pomocy
publicznej, w szczególności warunków o których mowa
w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C
155/02).

•

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

PORĘCZENIE ZAPŁATY ZA WADIUM PRZETARGOWE
PORĘCZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY,
RĘKOJMI ZA WADY I GWARANCJI JASKOŚCI
Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy oferuje przedsiębiorcom poręczenia zapłaty wadium oraz
poręczenia należytego wykonania umowy, rękojmi za wady i gwarancji jakości
Poręczenia wydawane jest do postępowań przetargowych, w których organizator wymaga wniesienia wadium
lub/i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, rękojmi za wady i gwarancji jakości
Z poręczeń mogą skorzystać przedsiębiorcy:
➢

z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn.17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r.))

➢

mają siedzibę, oddział lub prowadzą inwestycje na terenie województwa małopolskiego

➢

prowadzą aktywnie działalność gospodarczą

➢

nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i
restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/2 z 01.10.2004 r.)

➢

w wyniku przeprowadzonej analizy na podstawie obowiązującej Procedury Oceny Ryzyka uzyskali wymaganą liczbę punktów

PORĘCZENIE ZAPŁATY ZA WADIUM PRZETARGOWEGO

PORĘCZENIE ZAPŁATY WADIUM PRZETARGOWEGO
PAKIET PORĘCZEŃ WADIALNYCH
SCHEMAT DZIAŁANIA

Przyznany
pakiet
poręczeń
wadialnych

TABELA OPŁAT I PROWIZJI AKTUALNA NA MAJ 2022

CENNIK DLA PORĘCZEŃ ZAPŁATY WADIUM

Przyznanie pakietu wadialnego

0 zł

Pojedyncze poręczenie w ramach
przyznanego pakietu

0,2% kwoty poręczenia miesięcznie, minimum 150 zł

Poręczenie ekspres (wydawane w ciągu
6 godzin)

2 x 0,2% kwoty poręczenia miesięcznie, minimum 300 zł

PORĘCZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY,
RĘKOJMI ZA WADY I GWARANCJI JAKOŚCI

PORĘCZENIA MRFP - CO MOŻNA ZYSKAĆ?
•

Przedsiębiorca nie zamraża kapitału

•

Weksel własny jako podstawowe zabezpieczenie

•

Możliwość przystąpienia do wielu przetargów jednocześnie

•

Możliwość uwolnienia gotówki zabezpieczającej kontrakt

•

Korzystna finansowo oferta

•

Możliwość wystawiania poręczeń w formie elektronicznej i pisemnej

TABELA OPŁAT I PROWIZJI AKTUALNA NA MAJ 2022
CENNIK DLA PORĘCZEŃ NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Opłata przygotowawcza (za udzielenie)

2% od kwoty poręczenia dla poręczeń udzielanych na okres do 36
miesięcy (min. 100 zł)
3% od kwoty poręczenia dla poręczeń udzielanych na okres powyżej 36
miesięcy (min. 100 zł)

Opłata za korzystanie pobierana jednorazowo,
dla poręczeń udzielanych na okres do 12
miesięcy

0,1% od kwoty poręczenia (min. 50 zł) za każdy rozpoczęty okres trzech
miesięcy, liczony od daty wystawienia do daty ważności poręczenia

Opłata za korzystanie pobierana jednorazowo,
dla poręczeń udzielanych na okres od 12
miesięcy do 60 miesięcy

0,3% od kwoty poręczenia (min. 50 zł) za każdy rozpoczęty okres trzech
miesięcy, liczony od daty wystawienia do daty ważności poręczenia

Opłata za korzystanie pobierana jednorazowo,
dla poręczeń udzielanych na okres powyżej 60
miesięcy

0,5% min. od kwoty poręczenia (min. 50 zł) za każdy rozpoczęty okres
trzech miesięcy, liczony od daty wystawienia do daty ważności poręczenia

Małopolski Regionalny
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www: www.poreczeniowy.pl

bezpośredni kontakt:
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