
TWÓJ PARTNER W BIZNESIE nr 2 
 

NOWOCZESNE PRODUKTY 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. planuje skierować 

swoją ofertę do MSP w oparciu o nowe produkty, w tym 

poręczenia zapłaty wadiów. Oferowane produkty finansowe 

będą dostępne na terenie całego kraju, poprzez sieć własnych 

oddziałów, punkty partnerskie oraz z wykorzystaniem 

nowoczesnych technik e-sprzedaży.  

Dlaczego warto wybrać Fundusz Poręczeń Kredytowych 
Sp. z o. o. w Jeleniej Górze? 

1. Doskonale przygotowana i wykształcona kadra 

2. Realizacja wniosku w 1 dzień 

3. Dostępność oferty dla MSP z całego kraju 

4. Prosta procedura 

5. FPK jest podmiotem upoważnionym przez     

PARP do udzielania poręczeń zapłaty wadiów 

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ PRODUKTY WADIALNE 

Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium, 

o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 i art. 148 ust. 1 pkt 5 

ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).  

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ 
PORĘCZENIE 

1. Zachowujesz gotówkę w 

firmie. 

2. Uwalniasz limit przyznany 

przez ubezpieczyciela na 

gwarancje należytego 

wykonania kontraktu. 

3. Szybka procedura. 

4. Zwiększenie potencjału 

przedsiębiorcy poprzez 

możliwość uczestnictwa 

jednocześnie w kilku 

przetargach.   

5. Premia za polecenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O poręczenie zapłaty wadium może ubiegać się 
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 
lub przystępujący do postępowania w ramach Ustawy 
Prawo zamówień publicznych prowadzonego przez 
Zamawiającego. 



PORĘCZENIE ZAPŁATY WADIUM 

Jednostkowe poręczenia zapłaty wadium są udzielane do 

maksymalnej wartości 350 tyś zł, nie więcej niż 100% wartości 

wymaganego wadium. 

Poręczenia są udzielane na okres określony w warunkach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. na czas 

związania ofertą wynikający z warunków postępowania o 

udzielenie zamówenia publicznego, jednak nie dłuższy niż 90 

dni. 

Opłata przygotowawcza – 50 zł pobierana jednorazowo. 

Promocyjna opłata przygotowawcza dla  

przedsiębiorstw usług leśnych 0,- zł do 30.09.2019 r. 

Prowizja za udzielenie jednostkowego poręczenia zapłaty 

wadium od 0,5% do 1,7% kwoty poręczenia. 

ODNAWIALNA LINIA PORĘCZENIOWA ZAPŁATY 

WADIÓW 

Odnawialna linia poręczeń zapłaty wadiów udzielana jest z 

maksymalnym limitem do 1 mln. zł, przyznawanym na okres 

jednego roku (z możliwością odnowienia na kolejny okres), 

w ramach której przedsiębiorca może wielokrotnie 

uruchamiać jednostkowe poręczenia zapłaty wadium 

do wysokości limitu. 

Opłata przygotowawcza – 200 zł pobierana jednorazowo. 

Promocyjna opłata przygotowawcza dla  

przedsiębiorstw usług leśnych 0,- zł do 30.09.2019 r. 

Prowizja za udzielenie jednostkowego poręczenia w ramach 

odnawialnej linii zapłaty wadium od 0,5% do 1,2% wartości 

udzielonego poręczenia. 

PREMIA ZA PORĘCZENIE 

Konkurs dla klientów Funduszu, którzy polecą poręczenia 

wadialne nowym Klientom. Za polecenie klient otrzymuje 

99,- zł za każdego poleconego nowego klienta. Regulamin 

konkursu dostępny na stronie www.fpkjg.pl. 

 

 

Kontakt z nami 

Fundusz Poręczeń Kredytowych 

 

Regionalny Oddział Sprzedaży 

ul. Sobieskiego 53 lok. 8 

58-500 Jelenia Góra 

Tel.: + 48 665 606 032 

k.suchecka@fpkjg.pl 

 

Regionalny Oddział Sprzedaży 

pl. Mickiewicza 14/3 

13-200 Działdowo 

Tel.: +48 665 606 031 

e.szulc@fpkjg.pl 

 

 
 

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych 

Sp. z o. o. w Jeleniej Górze 

biuro@fpkjg.pl 

www.fpkjg.pl 
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