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Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

powołany w 2002 roku przez Województwo Dolnośląskie

większościowymi udziałowcami Funduszu są obecnie

Województwo Dolnośląskie i Bank Gospodarstwa Krajowego

pomaga MMŚP z Dolnego Śląska otrzymać kapitał 

na rozwój działalności gospodarczej



www.dfg.pl

Produkty

poręczenia faktoringu

poręczenia kredytów i pożyczek

poręczenia transakcji leasingowych

poręczenia zapłaty wadium



Poręczenia – dla kogo
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mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, posiadającego siedzibę 

lub prowadzącego działalność na obszarze województwa dolnośląskiego

przedsiębiorcy posiadającego zdolność do obsługi zobowiązań

przedsiębiorcy typu startup



DFG Sp. z o.o. – współpracujemy z…
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PORĘCZENIA ZAPŁATY WADIUM



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM – podstawa prawna
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Poręczenia zapłaty wadium DFG są honorowane w postępowaniach na podstawie art. 97 ust. 7 

pkt 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2    

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

§



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM a rodzaje postępowań
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Poręczenia wadialne udzielane są w postępowaniach organizowanych na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniach organizowanych z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych 

poręczenie zapłaty wadium może być udzielone jeśli jego organizatorami są:

• jednostki sektora finansów publicznych, 

• przedsiębiorstwa państwowe, 

• spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 

• spółki z udziałem Skarbu Państwa, 

• spółdzielnie mieszkaniowe, 

• spółki wodne, 

• przedsiębiorstwa energetyczne.



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM – PAKIET
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określany wartościowo limit poręczeń wadialnych, w ramach którego 

na wniosek przedsiębiorcy mogą być udzielane indywidualne poręczenia wadialne

maksymalna wysokość to 1 mln zł

czas na wykorzystanie pakietu to 12 miesięcy

decyzja o przyznaniu pakietu do 5 dni

podpisanie umowy na pakiet jest warunkiem koniecznym 

do udzielania jednostkowych poręczeń wadialnych



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM 
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Poręczenia zapłaty wadium

udzielane w ramach pakietu wadialnego 

maksymalny czas udzielenia poręczenia do 127 dni

maksymalna wartość jednego poręczenia wadialnego do 500 tys. zł

wystawienie poręczenia nawet w jeden dzień



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM – zalety

możliwość równoczesnego 

uczestniczenia w wielu 

postępowaniach o wysokiej 

wartości finansowej

przedsiębiorca 

nie „zamraża” 

swoich środków

atrakcyjna cena 

(od 0,5% wartości poręczenia, 

min. 200 zł)
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Poręczenia ZAPŁATY WADIUM 

– procedura przyznania i korzystanie z pakietu
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Klient przesyła wypełnione dokumenty 
(do pobrania na www.dfg.pl) do DFG

Weryfikacja formalno-prawna, 
jakościowo-finansowa DFG i podjęcie 
decyzji o udzieleniu pakietu wadialnego 
(do 5 dni roboczych)

Po pozytywnej decyzji, podpisanie Umowy 
o udzielenie poręczenia pakietu 
wadialnego

Po podpisaniu Umowy Klient może korzystać 
w ramach czynnego pakietu z poręczeń 
wadialnych

PRZYZNANIE PAKIETU
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Klient wysyła do DFG SIWZ oraz wniosek 
o udzielenie poręczenia wadialnego 
w ramach pakietu wadialnego

DFG przygotowuje dokument 
(1-2 dni robocze)

Poręczenie wadialne po opłaceniu 
i akceptacji jest wysyłane do Klienta 
mailem z e-podpisem

KORZYSTANIE Z PORĘCZEŃ 
WADIALNYCH
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Zapraszamy do kontaktu

tel. 71 736 04 90

tel. kom. 696 871 433

tel. kom. 534 699 663

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

50-148 Wrocław, ul. Wita Stwosza 3

www.dfg.pl

wadia@dfg.pl

www.dfg.pl


