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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 19 maja 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń 
co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie 

Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 20 paź-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, 
poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i ro-
kowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przed-
sięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez 
przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, 
poz. 2551) w § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący 
w szczególności informację o dokumentach, jakie 

mają dostarczyć oferenci, w tym dokumentach 
potwierdzających:
a) formę prawną i kondycję finansową oferenta,
b)  w przypadku dużego przedsiębiorcy — speł-

nienie jednego lub więcej kryteriów dotyczą-
cych efektu zachęty, o których mowa w art. 8 
ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym ryn-
kiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, 
str. 3);”.

§ 2. Do przetargów i rokowań rozpoczętych i nieza-
kończonych do dnia wejścia w życie niniejszego roz-
porządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: w z. R. Baniak

1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo-
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
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