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Szanowni Paristwo!

W zwiqzku z realizacjq projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych w ramach konkursu XIII, wykonywanego na podstawie umowy

o dofinansowanie numer ZZOl00007Il09lD z dnia 18 marca 2014 r., Zarzqd Rzeszowskiego

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w
Rzeszowie zwraca siE z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie audytu ww. projektu,

zwanego dalej,,proj ektem".

Planowana wartoS6 audytowanego projektu 747 000,00 zl (slownie: siedemset czterdziei;ci

siedern tysiqcy zl oo I rcs).

Maksymalna wysokoSi Srodk6w zaplanowananaprzeprowadzenie audytu: 8 655,82 zNbrutto

(slownie: osiem tysiqcy szes6set piqddziesiqt piE6 z\"lroo)

Nazwa i adres ZtmawiajQcego

Rzeszowskie Stowarzyszenie na F.zecz Dzieci Niepelnosprawnych

i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie

ul. Saska 56

35 - 630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zam6wienia

Zan6wienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Zamawiaj4cy nie podlega

przepisom ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo zam6wreh publicznych.

III. Opis przedmiotu zam6wienia

1. Przedmiotem zan6wienia jest przeprowadzenie audytu zewnqtrznego, kt6rego

celem jest uzyskanie przez Zarnawiajqcego racjonalnego zapewnienia, 2e koszty

poniesione w ramach realizacji projektu sq kwalifikowalne, a projekt jest

realizowarty zgodnie z przepisarti prawa, z wnioskiem i umowq oraz wydanie
opinii w tym zakresie w formie raportu/sprawozdaria.
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2. Zakres audytu zewnqtrznego.

Zakres czynnoSci audytowych, jakie audytor zobowiqzany jest wykonad w trakcie
przeprowadzanego audytu i jakie winny by6 ujqte w sporz4dzanej opinii, okreSla

szczeg6lowo dokument pn. ,,Wytyczne dotyczqce audyu zewnqtrznego

zada;nlprojekt6w finansowanych w czq6ci lub w caloSci ze Srodk6w PFRON w
ramach ustawy o rehabilitaqi zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych", kt6ry stanowt zalqcznik nr I do niniejszego zapytania

ofertowego. Wskazany w zdaniu poprzedzajqcym dokument stanowii bgdzie
nadto integraln4 czqS6 umowy o udzielenie zam6wienia zawartej z wybranym
audytorem.

Stosownie do wytycznych wskazanych powyzej, Audytor ma za zadanie

dokonanie oceny dokument6w finansowych i rzeczowych w odniesieniu do

dzialai zrealizowanych przez Zarnawiajqcego. Ocenie audytora podlega zgodnoS6

reahzaqr projektu z jego zalo2eniarrri okreSlonymi we wniosku oraz w umowie.
Podczas audytu badana jest wiarygodnoSi danych, zar6wno liczbowych jak i
opisowych, zawartych w przedstawionych przez Zarnawiajqcego dokumentach

zw rqzany ch z r ealizow art)'m proj ektem.

W ramach audytu badane jest w szczeg6lno(:ci czy:

a) ksiqgi rachunkowe - w czerlci dotyczqcej ewidencji zdarzeir

gospodarczychzwrqzanychzrealizacj4projektu,

b) dowody ksiqgowe, stanowi4ce podstawq dokonania zapis6w w ksiqgach

rachunkowych,

c) zestawienia sporzqdzone na podstawie dokument6w potwierdzajqcych

poniesienie koszt6w (faktur VAT i/lub innych dokument6w

o r6wnowaznej wartoSci dowodowej) przedk:ladane przez Zamawiajqcego

do r o zliczeni a pr zyznane go do fi nansowani a,

s4zgodne ze stanem rzeczywistymrealizacji projektu (w tym czy prawidlowo,

rzetelnie i jasno przedstawiaj4 sytuacjq finansow4 i majqtkow4 projektu,

wedtug stanu na dziefi sporzqdzania ww. dokument6w), a tak2e czy

odpowiadaj 4 wymogom zaw artym w umowie.

3. Po przeprowadzeniu audyrur audytor zobowiqzany jest do przygotowania

raportu/sprawozdania z audytu w spos6b szczeg6l<>wo okreSlony w zalqcznlku

nr I. Zarnawiaj4cy ma prawo odniesienia siq do raportu/sprawozdania.

Warunki udzialu w postgpowaniu

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad siq podmioty, kt6re wypelniaj4 wskazane w

zalqcznlku nr 1 kryteia, a to: posiadaj4 niezbqdne dc,Swiadczenie oraz dysponuj4

osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczerru w zakresie przeprowadzenta

audvtu.
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1. Przez podmioty posiadajqce niezbqdne doSwiadczenie nale?y rozumie6
podmioty:

a) Dysponuj 4ce osobami o udokumentowanych kwalifikacj ach,

b) Posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie w zakresie audytowania

zadaA lub projekt6w finansowanych ze Srodk6w publicznych
(przynajmniej 3 zadanial proj ekty),

c) Posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie zwiqzane z badaniem
prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w publicznych,

d) Posiadajqce udokumentowane doSwiadczenie w przeprowadzaniu

audytu zewnqtrznego i/lub audytu wewnqtrznego.

2. Puez osoby posiadajqce kwalifikacje i doSwiadczenie w zakresie

przeprowadzania audytu nale?y rozumiel osoby spelniaj4ce warunki
okre6lone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 zpo2n. zm.). W przypadku os6b, kt6re
bqd4 uczestmczyt w wykonaniu audytu zewnqtrznego projektu warunki
wskazane w ust. llit. b) - d) stosuje siq odpowiednio.

Podmiot ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia jest zobligowany do zloienia:
a) Wykazu wykonanych audyt6w, zadan lub projekt6w finansowanych ze

Srodk6w publicznych wraz z terminem ich wykonania oraz

wskazaniem 2r6dta finansowanra (zalqcznik nr 4),

b) Wykazu os6b, kt6re bEd4 uczestniczyd w wykonaniu audylt wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji z:awodowych i do6wiadczenia

(zalqcznlkff 5),

c) Potwierdzonych za zgodno5i z orygqnalem dokument6w
potwierdzaj4cych kwalifikacje zawodowe uprawniaj4ce do

pr zepr ow adzema zadania audytow e go.

d) Dokumenty nale?y sklada6 w jEzyku polskim. W przypadku

dokument6w obcojqzycznych, winno zost;at zlolone takze tfumaczenie

dokonane przez ttamacza przysiqglego.

W.w. dokumenty powinny dotyczy| zar6wno kwalifikacji i doSwiadczenia

os6b, kt6re bqd4 bezpoSrednio przeprowa<lzaty audyt, jak i r6wniez

podmiotu ubiegaj4cego siq o udzielenie zam6wienia.

Ponadto podmiot ubiegaj4cy siE o udzielenie zarn6wienia jest zobligowany do

zloienia dokument6w potwierdzaj4cych posiadanie odpowiedniego

doSwiadczenia w postaci, np. protokol6w odbioru audytu.

Audyt winien zostal przeprowadzony przez co najmniej dwuosobowy zesp6l.

W sklad zespolu powinna wchodzic co najmniej jedna osoba posiadaj4ca

uprawnienia bieglego rewidenta.

Podmiot i osoby uczestniczqce w przeprowadzatriu audyfu powinny spelniai

wym6g bezstronnoSci i niezale2nolci w stosunku do Zamawiajqcego.

Bezstronnolc iniezalelnoSt nie s4 zachowane, jeieli osoba lub podmiot
prz eprowad zaj qcy audyt z ew nEtr zny :

4.

5.

6.
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a) Posiada udzialy, akcje lub inne tytuly wlasnoSci t Zamawiaj4cego lub
w jednostce z nim stowarzyszonej, dominuj4cej, zalelnq lub
wsp6lzaleZnej, w kt6rej ma przeprowadzic audyt,

b) Jest lub bytr w ci4gu ostatnich trzech lat przedstawicielern prawnym
(pelnomocnikiem), czlonkiem organ6w nadzorczych bqdL

zarzqdzajqcych lub pracownikiemZamawiaj4cego lub albo jednostki z

nim stowarzyszonej, dominuj4cej , zale2nej lub wsp6tzalelnej,
c) Osi4gn4l, chociazby w jednym roku w ci4gu ostatnich 5 lat, co

najmniej 50 % przychodu rocznego z \rtuNu Swiadczenia uslug na

rzecz Zamawrajqcego, jednostki wobec niego dominuj4cej lub
jednostek z nim stowarzyszonych, jednostek od niego zale1nych lub
wsp6lzaleznych nie dotyczy to pierwszego roku dzialalnoi;ci
podmiotu przeprowa dzajqcego audyt,

d) W ciagu ostatnich 3 lat uczestniczyl w sporz4dzaniu dokument6w

stanowi 4cych prz edmi of audytu zew nertr zne go,

e) Jest malzonkiem, krewn5rm lub powinowatym w linii prostej do

drugiego stopnia lub jest zwrqzany z tfiNu opieki, przysposobienia

lub kurateli z osob4 zarzqdzqqc4 lub bqd4cq w organach nadzorczych

Zamawiajqcego, albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,

f) Jest lub byl zaangazowany w planowanie, realizacjq, zarzqdzanie

projektem,

g) Z innych powod6w nie spelnia warunk6w bezstronnoSci

i niezaleznoSci.

Osoby uczestriczqce w przeprowadzaniu audytu powinny spelnia6 wym6g

bezstronnoSci i niezaleznoSci rownie? w stosunku do Paristwowego Funduszu

Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych (PFRON). Poprzez spelnianie tego

warunku rozumie siq przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy

z PFRON os6b wykonuj4cych audyt.

.Vl 
rwiaEluzpowylszympodmiot ubiegaj4cy siE o udzielenie zam6wienia jest

zobligowany do zloilenia oSwiadczenia o bezstronnoSci i niezale2noSci w
imieniu swoim oraz oSwiadczeri o bezstronrLo6ci i niezaleznoSci os6b,

wyszczeg6lnionych w ,,Wykazie os6b, kt6re bqd4 uczesticzyl w wykonaniu

audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doSwiadczenia"

Powyzsze oSwiadczenie o bezstronno6ci i ruezaleLnoSci stanowi za\qcznrk m

3a i 3b do zapytama.

Termin realizacji zam6wienia

Audyt zewnEtrzny powinien zosta1 przeprowadzony w ostatnim miesi4cu reahzacji

trzeciego okresu dofinansowania projektu tj. marzec 2017 r.

8.

9.

V.



VI.

Ostateczny termin przedstawienia sprawozdania/rapofiu z audytu Zamawiqqcemu to
31 marca 2017 r.

Termin i spos6b skladania ofert

1. Ofertq nale?y zlo2y| na formularzu stanowi4cym zalqcznlk nr 2 do zapytania

wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiqqcego w terminie do

3 listopada 2016 r. do godziny 10.00.

2. Ofertq mo2na dorqczy| Zamawiqqcemu:
a) OsobiScie pod adresem do korespondencji Zantawiajqcego, w godzinach pracy.

b) Pocztlkurierem na adres do korespondencji. Liczy siq moment wplywu oferty
do Z'amawiajqcego.

3. Oferent ponosi odpowiedzialnoS6 zadotrzymanie terminu dostarczenia oferty.
4. Oferta i wszystkie zal4cznrki winny by6 podpisane przez osobE uprawnion4 do

reprezentacji.

5. Wraz:, z ofertqnaleLy zlo2yd wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.

6. Jeheli zlolone oSwiadczenie lub dokumenty wpagaJq uzupelnienia lub
wyja6nienia, Zamawraj4cy, o lleuznato zazasadne, moze wyznaczy1 dodatkowy

termin nazlo2enie uzupelnief lub wyjaSnieri.
"'f . Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu

faktycznego z przedlozonymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym r6wniez
popr2.ez wezwanie oferenta do wyjaSnienia treSci dokument6w lub przedlo2enia

dodalkowych dokument6w

Kryterium wyboru oferty
Zamawru-iqcy dokona oceny (O) ofert na podstawie kryterium:

C: cena, waga- 50 pkt

D: do6wiadczenie oferenta (podmiotu skladaj4cego ofertQ w badaniu zadah lub
projekt6w finansowanychze Srodk6w publicznych w'okresie ostatnich 6lat, d. od

01 st.ycznia 20II r. (liezy siq data zakonczenia audytr"r), waga - 50 pkt

Punkty z<>stanqprzyznane wg wzoru:

O=C+]D

gdzie

C = Cena brutto oferty najtahszej I Cenabrutto oferty badanej x 50 pkt

D zostanie obliczone wg wzoru:
A od3 do 6; D= 5

A od 7'dol2:D=10
A od 13 do 18; D=20
A od 19'do251, D = 30

A od26'do30;D=40
A powyzej 30; D = 50

vII.
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gdzie A oznacza iloS6 przeprowadzonychprzez oferenta audyt6w dotyczqcychzadan
lub projekt6w czqSciowych lub caloSciowych finansowanych ze Srodk6w

publicznych.

\lI[. Postanowienia kor{cowe

O wyborze oferty Zamawrajqcy powiadomr mezwlocznie wszystkie podmioty,
ktore zloLyly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofbrcie adres e-mail,

Oferta nie spelniajeca w)rmagari formalnych lub merytorycznych niniejszego

zapfianra w szczeg6lnolci zNoilona po terminie, niekompletna lub nie bqd4ca

ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawieraj4ca inne

rozpoznane nieprawidlowo6ci, zostanie odrzucona bez jej rozpatryw ania.

Zamawiaj4cy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tytulu odrzucenia

oferty wykonawcom nie przystuguj4 2adne roszczenia przeciwko

Zamawiajqcemu.

Zaumawrqqcy mo2e nie wybrad 2adnej oferty lub zmodyfikowai treS6

zapytanra ofertowego, w szczeg6lnoSci ze wzglEdu na koniecznoSi usuniqcia

wird zaprtania, dostosowania zapytania do wyrnagari powszechnie

obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji wie|4cych
Z etmaw iaj qce go, j ez eli zlo 2one o ferty pr zew y2szaj4 wysoko S i zapl anow anych

pr',zez Zarnawiajqcego Srodk6w w budzecie na reahzacje, zadanta oraz jeSli

ok:.a2e siq to konieczne do prawidlowej realizacji zadania lub przedmiotu

zapytaria (w szczeg6lnoSci ze wzglqdu na nale2fiq jakoSd wykonania

pr:zedmiotu zapytania oraz jego zgodnoSi z celami zadama), albo w przypadku

niro otrzymania dofinansowania zadania.Informacja o zmianie tre6ci zapylania

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiaj4cego znajduj4cej siq

pc,d adresem: http://solisradius.pll. W przypadku modyfikacji treSci zapytania

zostanie przedlu2ony termin skladnia ofert, a tak2e o zmianie zostan4

pc,informowane podmioty, do kt6rych wyslano zapytanie ofertowe lub

zo stanie rozpisane nowe zapytanie.

W przlpadku, gdy kilka zlo2onych ofert przedstirwia6 bqdzie tak4 sam4 cenq

i lrqdzie to cena najni2sza, a tak2e w przypadku, gdy oferty przewyLszaj4

w.ysokoSi zaplanowarrych przez Zamawiajqcego Srodk6w w przypadku ofert

najni2szych, Zamawiaj4cy uprawniony jest do podjqcia negocjacji

z'Wykonawcami, kt6rzy zlo?yli takie oferty. Wyrregocjowanie ceny nqniiszej
prowadzic bqdzie do zawarcia umowy z Wykonawc4 z zastrzezeniem pkt 4
pc,wyzej.

Z Wykonawc4 kt6ry przedstawi najkorzystniejszqofertg w terminie 7 dni od

dnLia wyboru oferty, zostanie zawarta umowa po<l warunkiem,2e zaakcepfuje

warunki umowy na przeprowadzenie audyu stemowi4cej zalqcznlk nr 6 do

zapytania ofertowego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7. Z'anawiajqcy zastrzegasobie prawo modyfikacji umowy.
8. JeLeli Oferent, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy

w terminie wskazanym w punkcie 6, Zamawiajqcy moLe wybra6

najkorzystniej sz4 spo 5r6d pozo stalych o fert.

9. ZaLqczniki do zapytania ofertowego stanowi4:

1) ,,Wytyczne dotyczqce audytu zewngtrznego zadanlprojekt6w

finansowanych w czqSci lub w caloSci ze Srodk6w PFRON w ramach

ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych" - zalqcznlk nr I,
2) Formularz ofertowy - zalqcznlknr 2,

3) OSwiadczenie o bezstronnoSci iniezaleiznoSci (podmiot) - zalqcznlknr 3a,
4\ OSwiadczenie o bezstronnoSci iniezaleLnoSci (osoba) - zalqcznlknr 3b,

5) Wykaz audyt6w -zatqczniknr 4,

6) Wykaz audyt6w - zalqcznlknr 4 - przyktradowo wypetniony,
7) Wykaz os6b - zaNqcznlknr 5,

8) Wykaz os6b - zalqcznrknr 5 - przykladowo wypelniony.
9) Umowa na przeprowadzenie audytu - zalqczniknr 6.

10. Zz*qczniki do zapytania ofertowego stanowi4:

ll.Zapytanie ofertowe wraz z zalqcznlkami s4 dostqpne do pobrania ze strony

internetowej www. solisradius.pl

12.
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