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Warszawa, 24.05.2021 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
pragniemy zaprosić Państwa do nawiązania współpracy jako Inwestorów Zastępczych 
nadzorujących realizację inwestycji mieszkaniowych funduszy zarządzanych przez PFR 
Nieruchomości S.A. i poinformować o uruchomionym procesie tworzenia Listy Kwalifikowanych 
Inwestorów Zastępczych. 
 
Stanowimy część grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli instytucji wspierającej zrównoważony 
rozwój kraju poprzez realizację ważnych projektów inwestycyjnych. PFR Nieruchomości S.A. została 
powołana, by oferować profesjonalne wsparcie w zakresie inwestowania w projekty mieszkaniowe 
w całej Polsce. 
 
Jesteśmy spółką działającą na zasadach komercyjnych. Realizujemy inwestycje mieszkaniowe na 
terenie całego kraju, poszerzając polski rynek o mieszkania na wynajem, które stanowią alternatywę 
dla zakupu mieszkania na kredyt. Jest to propozycja zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją 
karierą zawodową, młodych rodzin, a także Polaków, którzy nie posiadają zdolności kredytowej lub 
po prostu nie są zainteresowani kupnem mieszkania. 
 
Realizujemy komercyjną część rządowego programu mieszkaniowego, w którym inwestycje 
powstają we współpracy z samorządami, spółkami Skarbu Państwa i podmiotami prywatnymi. 
Największe  inwestycje zarządzane przez PFR Nieruchomości S.A. powstaną w Warszawie, Wrocławiu, 
Poznaniu, Katowicach czy Krakowie. Jednak, program wspiera także mniejsze samorządy, dla których 
jest narzędziem do skutecznego realizowania lokalnej polityki mieszkaniowej.  
 
W perspektywie najbliższych 3 lat planujemy rozpoczęcie robót budowlanych dla 30 inwestycji w całej 
Polsce. Począwszy od mniejszych na około 100-200 mieszkań, przez średnie ok. 200-500 mieszkań, 
po duże inwestycje przekraczające 500 mieszkań. 
 
Zamówienia na usługi Inwestora Zastępczego kontraktowane będą po utworzeniu Listy 
Kwalifikowanych Inwestorów Zastępczych przez PFR Nieruchomości S.A. w drodze zamkniętych 
postępowań zakupowych. W chwili obecnej, usługi te kupowane są na rynku w trybie postępowań 
otwartych, do których może przystąpić każdy zainteresowany podmiot. 
  
Standardowo postępowanie przetargowe podzielone jest na trzy zasadnicze etapy: 
1) złożenie oferty wstępnej wraz z dokumentami formalnymi, w szczególności dot. Państwa 

doświadczenia, potencjału, czy kondycji finansowej, 
2) proces negocjacji z najbardziej rokującymi Partnerami – zarówno w zakresie ceny jak i warunków 

umowy, 
3) złożenie oferty ostatecznej. 
 
Warto wskazać, że PFR Nieruchomości S.A. jest stabilnym kontrahentem, lokującym aktywa  
w mieszkaniowe projekty inwestycyjne. W procesie kontraktacji poszukujemy Partnera, który oprócz 
doświadczenia zarekomenduje najbardziej optymalne rozwiązania, które wspólnie rozważamy.  
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W celu optymalizacji procesu kontraktowania projektantów i poprawy jakości realizowanych usług, 
poszukujemy solidnych i sprawdzonych Partnerów do współpracy. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę, uruchamiamy projekt kwalifikacji wykonawców i utworzenie  
Listy Kwalifikowanych Inwestorów Zastępczych (dalej: Lista). 
 
Zamawiający zakłada, że po przeprowadzeniu kwalifikacji będzie kierował zapytania ofertowe tylko 
do tego ograniczonego kręgu podmiotów (do podmiotów z Listy) bez konieczności każdorazowej 
weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu, co ma ułatwić proces kontraktacji 
Inwestorów Zastępczych. 
 
Warunkiem wpisania Wykonawcy na Listę jest złożenie kompletnego Wniosku Zgłoszeniowego wraz  
z wymaganymi załącznikami i pozytywna weryfikacja dokumentów (w szczególności doświadczenia 
pod względem jakościowym i terminowym, a także analiza potencjału kadrowo-technicznego  
i sytuacji ekonomiczno-finansowej) podmiotu ubiegającego się o wpis na Listę. 
 
Zarejestrowanie Wykonawcy na Liście uprawnia oferentów do udziału w przetargach 
organizowanych przez PFR Nieruchomości S.A., w tym do składania w postępowaniu(-ach) oferty bez 
każdorazowego załączania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu. 
 
Cały proces zakupowy (wysłanie zapytania ofertowego, pytania i odpowiedzi oraz ofertowanie) 
odbywa się za pomocą platformy zakupowej eb2b (pfrn.eb2b.com.pl), która z punktu widzenia 
ekonomiki procesowej i łatwości obsługi jest narzędziem przyjaznym kontrahentom.  
 
Do postępowań przetargowych organizowanych przez PFR Nieruchomości S.A. nie mają zastosowania 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowania te, z uwzględnieniem zasad 
transparentności i konkurencyjności, przeprowadzane są na podstawie wewnętrznych regulacji PFR 
Nieruchomości S.A. 
 
Jednocześnie informujemy, że w celu poprawy przepływu informacji i umożliwienia planowania  
w procesie przygotowania oferty, podmioty, które znajdą się na Liście będą periodycznie 
informowane przez PFR Nieruchomości S.A. o planowanych przetargach. 
 
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. na adres e-mail: 
przetargi@npfr.pl. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 
 
Do Wniosku należy dołączyć: 

1) wykaz doświadczenia (portfolio) z uwzględnieniem inwestycji mieszkaniowych i nie tylko wraz 
z ewentualnymi referencjami – Zamawiający nie narzuca formy prezentacji doświadczenia 
wykonawcy, 

2) potencjał kadrowy (z opisem doświadczenia kadry) z wyszczególnieniem zasobów kadrowych 
własnych (zatrudnionych na etacie lub na umowie cywilnoprawnej, ale – na zasadzie 
wyłącznej współpracy) oraz z podaniem całego zespołu inżynierów w zakresie wszystkich 
branż - Zamawiający nie narzuca formy prezentacji doświadczenia kadry wykonawcy, 
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3) dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, obrazujące obroty firmy, w szczególności 
bilans i rachunek zysków i strat z opinią biegłego rewidenta. 

4) wykaz posiadanych certyfikatów, oprogramowania i sprzętu niezbędnych do realizacji 
zamówienia (np. platformy archiwizacji i wymiany danych, itp.) 

 
Ze strony PFR Nieruchomości S.A. osobą kontaktową w przedmiotowym zakresie jest Pan Jacek Kobus 
– Ekspert ds. Zakupów w Biurze Zakupów PFR Nieruchomości S.A., e-mail: jacek.kobus@npfr.pl. 
 
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.  
 

Z wyrazami szacunku 
 
 

…………………………………….. 
Krzysztof Rawa 

Dyrektor Biura Zakupów 
PFR Nieruchomości S.A. 
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