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Rzesz6w, dnia 14 listopada 2017 roku

Szanowni Pafistwo!

W zwi1zku z rcaIrzacj4 projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych w ramach konkursu 212016, wykonywanego na podstawie umowy
o doftnansowanie numer ZZOl000l25l09lD z dnia 22 czerwca 2017 r., Zarz4d
Rzeszowskiego StowarzyszenianaRzeczDzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS
RADIUS w Rzeszowie zwraca siE z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie audltu ww.
projektu, zwanego dalej,,projektem".

Planowana wartoS6 audytowanego projektu 790 207,60
dziewiEcdzie s i4t tysigcy dwieScie siedem

zN

60

I

zl (slownie:

siedemset

rco).

Maksymalna wysokoSd Srodk6w zaplanow ana na przeprowadzenie audytu : 6 000, 00
(slownie: szeS6 tysigcy zloolrcs)

I.

zN

bruIto

Nazrva i adres ZzmawiajAcego
Rze szowskie Stowarzyszenie na Rzecz D zieci Niepelno sprawnych

i Autystycznych SOLIS RADIUS u. Rzeszowie
ul. Saska 56
35

II.

-

630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zam6wienia
Zamowienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Zarnawiaj4cy nie podlega
przepisom ustawy z dnia29 stycznia2)}4 r. Prawo zamowrcnpublicznych.

[IL

Opis przedmiotu zam6wienia

1.

Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie audytu zewngtrznego, kt6rego
celem jest uzyskanie przez Zamawiaj4cego racjonalnego zapewnienia, 2e koszty
poniesione w ramach reahzacji projektu s4 kwalifikowalne, a projekt jest
rcalizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umow4 oraz wydanie
opinii w tym zakresie w formie raportr.r/sprawozdania.

2

2.

Zakr es audytu zewn gtrzne go.

Zakres czynnoSci audytowych. jakie audytor zobowiEzany jest wykonad w trakcie
przeprowadzanego audyu i jakie winny by6 ujgte w sporzqdzanej opinii, okreSla

pn.

.,Wytyczne dotyczEce audytu zetvngtrznego
zadanlprojekt6u'finansowanych w czgSci lub w caloSci ze Srodk6w PFRON w
ramach ustawy o rehabilitacji zawodou,ej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych", kt6ry stanow-i zal1cznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego. Wskazany w zdaniu poprzedzaJEaym dokument stanowii bgdzie
szczeg6lowo dokument

z

nadto integralnq czE56 umo\ T o udzielenie zam6wienia zawartej

vr,ybranym

audytorem.

Stosorvnie do wltycznych wskazanych powyZej, Audyor ma za zadanie
dokonanie oceny dokument6*' finansolvych i rzeczowych w odniesieniu do
dzialah zrealizawanych przez Zamawiaj4cego. Ocenie audltora podlega zgodnoSi
reahzacji projektu z jega zaloieniami okreSlonymi we wniosku oraz w umowie.
Podczas audytu badana jest wiarygodno5d danych, zar6wno liczbowych jak i
opisowych, zawartych lv przedstawionych przez Zamawiajqcego dokumentach
zw rqzany ch z r eahzow anym proj ektem.

W ramach audytu badane jest

w-

szczeg6lnoici czy:

a) ksiggi rachunkowe - w czgSci dotycz4cej ewidencji
go spo darc z y ch zw r4zany ch

b)

z

r e alizacj

4 proj

zdarzen

ektu,

dow-ody ksiggowe, stanowi4ce podstawg dokonania zapis6w

w

ksiEgach

rachunkourych,

c)

zestawienia sporz4dzone na podstawie dokument6w potwierdzaj4cych
poniesienie koszt6w (faktur VAT i/lub innych dokument6w
o r6wnowaznej wartoSci dowodowej) przedkladane przez Zamawtaj1cego

do r ozliczenra pr zy znane go dofi nansowania,
s4 zgodne ze stanem rzeczywistymrealizacji projektu (w tym czy prawidlowo,
rzetelnie i jasno przedstawiaj4 sy'tuacjg hnansow4 i maj4tkow4 projektu,

wedlug stanu

na dzien sporz4dzania ww.

dokument6w),

a

takhe czy

odpowiadaj4 wymogom zatvafiym w umowie.
a

J.

Po przeprowadzeniu audyu audltor zobowiEzany jest do przygotowania
raportu/sprawozdania z audytu w spos6b szczeg6Nowo okreSlony w zal4cznlku
nr I. Zamawiaj4cy ma prawo odniesienia sig do raportu/sprawozdania.

IV.

Warunki udzialu w postgpowaniu
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig podmioty, kt6re wypelniaj4 wskazane w
zaN4cznrku nr I krytetta, a to: posiadaj4 niezbgdne doSwiadczenie oraz dysponuj4
osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu w zakresie przeprowadzenra
audyu.

1

L

Przez podrnioty posiadaj4ce niezbgdne doswiadczenie nalezy rozumiei
podmicty:

a)
b)

Dysponuj qce

s

obami

c>

uclc

kumentowanych kr,valifikacj ach,

w zakresie audytowania
projekt6w iinansowanych ze Srodk6w publicznych

Posiadaj4ce u,Sokumentowane dcdwiadczenie

zadan

c)

o

lub

{.przynajmniej 3 zadanial projekty),
Posiadaj4ce udokumentowane doriwiadczenie zwi4zane
prawidlorvoSci r.rykorzystania Srodk6w publicznych,

d) Fosiadaj4ce udokumentowane do5wiadczenie
2.

J.

w

z

badaniem

przeprowadzaniu

audl'tu zewnEtrznego illub audytu wervngtrznego.
Przez osoby posiadaj4ce kwalifikacje i doSwiadczenie w zakresie
przeprowadzama audltu nalezy rozumiei osoby spelniaj4ce warunki
okreSlone w afi. 286 ustaw)' z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr I57 " poz. l24A z potn. zm.). W przypadku os6b, kt6re
bgd4 uczestniczyc w wykonaniu audytu zewnEtrztego projektu warunki
wskazane lv ust. llit. b) - d) stosuje sig odpowiednio.
Podmiot ubiegaj4cy sig o udzielenie zamowienia jest zobligowany do zloZenia
a) Wykazu wykonanych audyt6w, zadan lub projekt6w finansowanych ze
drodk6lv publicznych wraz z terminem ich wykonania oraz
wskazaniern lrodla finansor,vanra (zal4cznik nr 4),
b) Wykazu osob, kt6re bgd4 uczestnrczyd w wykonaniu audytu wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doSwiadczenia

(zal4czntkff 5),
c) Pot'*'ierdzonych za zgodnoSd z oryginalem dokument6w
potwierdzaj4cych kwalifikacje zawodowe uprawniajqce do
przeprowad zenia zadania audy.towe go.

d) Dokumenty nale?y skladai
do

kument6 w

ob

c

oj gzy

c

w jgzyku

polskim.

W

przypadku

zny ch, wi nno zo stac zlo Zone takze tlumaczenre

dokonane przez tlumacza przysi g gle go.

W.w. dokumenty powinny dotyczyc zar6wno kwalifikacji i doSwiadczenra
osob, kt6re bgd4 bezpoSrednio przeprowadza\y audyt, jak i r6wnie2
podmiotu ubiegaj4cego sig o udzielenie zam6wienia.
+.

Ponadto podmiot ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany do

zlohenia dokument6w potwierdzaj4cych posiadanie

odpowiedniego

do6wiadczenia w postaci, np. protokol6w odbioru audy'tu.
5.

Audla winien zostac przeprowadzony przez co najmniej dwuosobowy zesp6l.
W sklad zespolu powinna wchodzii co najmniej jedna osoba posiadaj4ca
uprawnienia biegle go rewidenta.

6.

i

osoby uczestnicz4ce w przeprowadzaniu audyu powinny spelnia6
w-ym6g bezstronnoSci i niezaleznoSci w stosunku do Zamawrai4cego.
Bezstronnoic iniezalelnoSc nie s4 zachowane, jeheli osoba lub podmiot

Podmiot

pr zepr ow adzaj 4cy

audyt zewnEtrzny :

udzialy, akeje luli inire t;rtuly wlasnofci u Zamawiaj4eego lub
w jedncstee z iiim stort'arzyszonej, dominuj4cej, zaleznej lub
w sp Ilzaleznej, w ktii t'e; r n a p rzep ri-..' w adzie, audy.t,
b) Jest lub byl r,v cizlgu *statnich traech lat przedstawieiel<:rn prawnym
ei) Fosiacla

(pelncmocnikiertr). czlcnkient organ6rn' nadzorczych bqd?
*m Zam a-wi aj 4c e go I ub alb o j e dno stki z
nirtr storvarzyszonei. do*:inuj 4cej, zaleznej lub wsp6lz alelnej,
c) Clsi4gnql" chcciazby w jedn;rm roku w ciqgu ostatnich 5 lat, co
najmniej 5A % prz-vchodu rooznego z tytulu drviadczenia uslug na
yzeoz, Zamawiaj4cego, jedncstki wobec niego ciominuj4cej lub
jednostek z nim stowarzyszlrnych, jednostek od niego zaleznych lub
r.vspdlzaleinych nie dotyczy to pierwszego roku dzialalnoSci
zar zEdzai 4cy

ch

I u t-L

p:rac o urtri ki

podrniotu przeprorvad zaj4aego aud3t,
d) V/ ci4gu ostatnich 3 lat uczestniczy4 w sporz4dzutiu dokument5w
stanowi4c-vch przedmiot audytu zewnQtrznego,

lub po"vinowatym w linii prostej do
drugiego stopnia lub jest zwu4zeny z \atilu opieki. przysposobienia

e) Jest mal2onkiem, krernmvm

f)

g

lub kurateli z osob4 zarzydzaj4c4 lub bgd4cq w organachnadzorczych
ZamariajEcego, albo zatwdniaprzy prowadzeniu audytu takie osoby,
Jest lub byl zaangai-o',vany w planowanie, rcalizacjg, zarz4dzanie
projektem,
Z innych powod6w nie spelnia warunk6w bezstronnoSci

i niezaleznoSci.

w

przeprowadzaniu audyu powinny spelnia6 !\rym6g
bezstronno$ci i niezale2noSci rcwnieZ w stosunku do Paristwowego Funduszu
Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych (PFRON). Poprzez spelnianie tego
warunku rozumie sig przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy

Osoby uczestnicz4ce

z PFRON os6b w_l'konuj4cych audyt.
8.

W zwi4zkuzpot'vylszym podmiot ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest
zobligowany da zlo2enia oSwiadczetia o bezstronnoSci i niezaleinoSci w
imieniu swoim oraz o6wiadczeri o bezstronnoSci i niezalehnoici os6b,
Wszczegolnionych w,,Wykazie os6b, kt6re bgd4 uczestniczyi w wykonaniu
audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doSwiadczenia"

9.

Powyzsze oSwiadczenie o bezstronnoSci

i

niezaleznoSci stanowr zal4cznrk

m

3ai 3b dozapytania.

v.

Termin realizacji zamowienia

Audp zewngtrzny powinien zostaf przeprowadzony w ostatnim miesi4cu realizacjt
pierwszego okresu dofinansowania projektu tj. marzec 2018 r.

Ostateczny termin przedstav,zienia sprawozdaniahaportu z audytu Zamawiajqcemu to
30 marca 2017 r.

VI.

Termin i spos6b skladania ofert

1.

2.

3.
4.

Ofertg nale?y zloLye na formularzu stanowi4aym zal4cznik nr 2 do zapyiama
wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiaj4cego w terminie do
27listopada2017 r. do godziny 10.00.
Ofertg mo1na dorqczy(, Zamawraj4cemu:
a) Osobi5cie pod adresem do korespondencji Zamawtaj4cego, w godzinach pracy.
b) Pocztqlkurierem na adres do korespondencji. Liczy sig moment wplywu oferty
do Zamawraj4cego.
Oferent ponosi odpowiedzialnoSi za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.
Oferta i wszystkie zaNEcznrkr winny byi podpisane przez osobg uprawnion4 do
reprezentacji.

5. Wraz z ofert4 nale?y zNoLy(, wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.
6. Je2eli zlohone oSwiadczenie lub dokumenty v'rymagajE uzupelnienia lub
wyj aSnieni a, Zamawiaj Ecy, o rle rzna to za zasadne, moze
termin na zlo Zenie uzup elni eri lub wyj aSni efr.

7.

W znaczy c dodatkowy

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu
faklycznego z przedloZonymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym rSwnte?
poprzez wezwanie oferenta do r.lyjaSnienia treSci dokument6w lub przedlohenia
dodatkowych dokument6w

VII.

Kryterium wyboru oferty
Zamawiaj4cy dokona oceny (O) ofert na podstawie kry'terium:

C: cena, waga- 50 pkt

D: doSwiadezenie oferenta (podmiotu skladaj4cego ofertg) w badaniu

zadan

lub

projekt6w finansorvanychze Srodk6w publicznych w okresie ostatnich 5 lat, tj. od
01 stycznia 2013 r. (Iiczy sig data zakohczenia audytu), waga - 50 pkt

Punkty zostanqpruyznane wg wzoru:

O:C*D
gdzie
C

:

Cena brutto oferty najtanszej

D zostanie obliczone wg wzoru:

A od3 do 6; D: 5
A od 7do12:D:10
A od 13 do 18; D:20
A od 19 do25; D:30
A od 26 do 30; D:40

I

Cena brutto oferty badanej

x 50 pkt

6

powyZej 30; D:50
gdzie A oznacza iloSi przeprowadzonych przez oferenta audyt6w dotyczEcych zadaft

A

lub

projekt6w czgsciowych

lub

caloSciowych finansor.vanych

ze

Srodk6w

publicznych.

VIII.

Postanowienia koricowe

1.

O wyborze oferty Zamawiaj1cy powiadomi niezwlocznie wszystkie podmioty,
ktore zloLyly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w

ofercie adres e-mail.
2. Oferta nie spelniaj 4ca Wmagat'r formalnych lub merytorycznych niniej szego
zapytania w szczeg6Ino(ci zloAona po terminie, niekompletna lub nie bgd4ca

ofert4
t o zp o

3.

w

rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawienj4ca inne

znane nieprawidlowo Sci, zo stanie odrzucona bez j ej r ozpatryw ania.

Zamawiajqcy nie przewiduje procedury odwolawczej.

of-erty wykonawcom

nie

Z tyttilu odrzucenia

przysluguj4 2adne roszczenra przeciwko

Zamawiajqcemu.
4.

5.

Zamawnj4cy mohe nie wybrai Zadnej oferty lub zmodyfikowa6 treSi
zapfianra ofertowego, w szczeg6lnoSci ze wzglEdu na koniecznoS6 usunigcia
wad zapytania. dostosowania zapy4ania do wymagari powszechnie
obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji wiq2Ecych
Zamawiaj4cego. jezeli zlo2ane oferty przev'ry2szaj4 wysokoSd zaplanowanych
przez Zamatviaj4cego Srodk6w w budzecie na realizacjg zadama oraz jeSli
okahe sig to konieczne do prawidlowej realizacji zadatia lub przedmiotu
zapytania (lv szczeg6lno$ci ze wzglgdu na nale2yt4 jakoSd wykonania
przedmiotu zapylania orcz jego zgodnoSi z celami zadania), albo w przypadku
nie otrzymania dotinansowania zadania.Informacja o zmianie treSci zapytania
zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZamawrajEcego znajduj4cej sig
pod adresem: http:i/solisradius.pl/. W przypadku modyfikacji treSci zapT'tania
zostanie przedlulony termin skladnia ofert, a takhe o zmianie zostanq
poinformowane podmioty, do kt6rych wyslano zapytanie ofertowe lub
zostanie rozpisane nowe zapl'tanie.
W przypadku, gdy krlka zlohonych ofert przedstawiac bgdzie tak4 sam4 ceng
r bgdzie to cena najnilsza" a takhe w przypadku, gdy oferty przev'ryAszajE
wysokoSi zaplanowanych przez Zamawiaj4cego Srodk6w w przypadku ofert
najnilszych, ZamawiajEcy uprawniony jest do podjgcia negocjacji
z Wykonawcami,kt6ruy zlo2yli takie oferty. Wynegocjowanie ceny naini2szej

prowadzii bgdzie do zawarcia umowy z Wykonawc4, z zastrzeZeniem pkt

4

powyzej.
6, Z Wykonawc4, kt6ry przedstawi najkorzystniejszq ofertg, w terminie 7 dni od
dnia wyboru ofefiy, zostanie zawarta umowa pod warunkiem, 2e zaakceptuje

/
warunki umowy na przeprowadzenie audyu stanowi4cej zalqcznlk nr 6 do
zapy{uania ofertowego.

7.
8.

Zamawiaj1cy zastrzega sobie prawo modyfikacji umowy.
JeZeIi Oferent, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy
w terminie wskazanym w punkcie 6, Zamawiajqcy mohe wybrad
naj korzy stn iej szq spo Sr6d pozo staiych o fert.
9. Zalqczniki do zapTiania ofertowego stanowi4:
1) ,,Wyyczne dotycz4ce audytu zewngtrznego zadarVprojekt6w
finansor.vanych w czgSci lub w caloSci ze Srodk6w PFRON w ramach
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych" - zal4cznlk nr l,
2) Formularz ofertowy - zal4czniknr 2,
3) OSwiadczenie o bezstronnoSci iniezalelno6ci (podmiot) - zalqczntknr 3a,
4) OSwiadczenie o bezstronnoSci i niezale2noSci (osoba) - zaN4cznik nr 3b,
5) Wykaz audyt6w -zal4cznrkm 4,
6) Wykaz audyt6w - zaN4cznrknr 4 - przykladowo wypelniony,
7) Wykaz os6b - zalqcznlkm 5,
8) Wykaz os6b - zal.4cznrk ru'5 - przykladowo wypelniony,
9) Umowa na przeprowadzenie audyu - zal4czniknt 6.
70. ZaNqczniki do zapylania ofertowego stanowi4:
ll.Zapy4.anie ofertowe wraz z zaNqcznrkami s4 dostgpne do pobrania ze strony
interneto wej w *- rv. s o I i srad i u s. p I
12. WyjaSnienia i informacje dotycz4ce zapytania ofertowego mo2na uzyska6 pod
nr telefonicznym 5I3 07I I30l

ICEPREZES
lacetl,tozet Babis

l

