PROMOCYJNA TARYFA
PROWIZJI I OPŁAT
od poręczeń zapłaty wadium oraz poręczeń
zapłaty należytego wykonania umowy i rękojmi
za wady lub gwarancji jakości

skierowana do firm sprzątających
PROMOCJA OBOWIĄZUJĘ
OD 01.03.2022 R. DO 30.09.2022 R.

KORZYŚCI DLA
PRZEDSIĘBIORCY
Brak konieczności
angażowania własnych
środków pieniężnych
Możliwość przystąpienia do
przetargu w przypadku braku
wolnych środków na wpłatę
wadium
Umożliwienie przystępowania
do większej ilości przetargów
jednocześnie
Możliwość zawarcia kontraktu
bez własnego wkładu
finansowego na wpłatę
zabezpieczenia
Poręczenie podnosi
wiarygodność przedsiębiorcy
wobec zamawiającego
Skrócony okres podjęcia
decyzji o udzieleniu poręczenia
Wsparcie przedsiębiorstw na
terenie całej Polski

Bardzo korzystne warunki
finansowe tj. 0,3% nie mniej
niż 50 zł do 90 dni

OFERTA
PROMOCYJNE WARUNKI PORĘCZEŃ
OBOWIĄZUJĄCE OD 01.03.2022 R. DO 30.09.2022 R.

WARTOŚĆ PROWIZJI LUB OPŁATY UZALEŻNIONA JEST OD
INDYWIDUALNEJ OCENY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

O NAS
Fundusz Poręczeń Kredytowych (FPK) Sp. z o. o. w Jeleniej
Górze jest spółką utworzoną 14 sierpnia 2001 r. Fundusz jest
instytucją

non-profit,

Fundusz

w

2021

r.

nabył

udziały

w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Złotoryi
i obecnie dysponuje kapitałem poręczeniowym w wysokości
11 700 000 zł, dedykowanym na wsparcie przedsiębiorców
(MSP).
FPK Sp. z o.o. jest podmiotem, który zgodnie z art. 97 ust. 7
pkt 4 i art. 450 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. jest upoważniony
do udzielania poręczeń za przedsiębiorców uczestniczących
w postępowaniu w trybie powyższej ustawy.
Nasz

fundusz

zwiększenie

wspiera

dostępności

umożliwiających

zrównoważony
do

rozwój

instrumentów

finansowanie

poprzez

finansowych

Przedsiębiorstw.

Dbamy

o bezpieczeństwo inwestycji publicznych oferując poręczenia
wadialne, które mają na celu usprawnić proces przetargu
publicznego.
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Tel: 607 551 075, E-mail: i.falba@fpkjg.pl; biuro@fpkjg.pl
Oddział w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 53/8
Tel: 665 606 032, E-mail: k.suchecka@fpkjg.pl; biuro@fpkjg.pl
Punkt Obsługi Klienta w Warszawie
00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34, lok. 45
Tel. 609 523 398, E-mail: a.marczak@fpkjg.pl; biuro@fpkjg.pl

