
SOLIS RADIUS 3

Rzeszowskie Stowazyszenie Na Rzecz Dzieci
Niepeinosprawnych i Autystycznych

35-630 Rzeszovr, ul Sasl<a 56
tel.691 587 945 Nlp 8'13-31-15-580

Rzesz6w, dnia 13 listopada 201 8 roku

Szonowni Pafistwo!

W zwiqzku z realizacj4 projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",

wsp6lfinansowanego ze Srodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych w ramach konkursu 212016, wykonywanego na podstawie umowy

o dofinansowanie numer ZZOl000l25l09lD z dnia 22 czerwca 2017 r., Zatz4d

Rzeszowskiego Stowarzyszenia naRzeczDzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS

RADIUS w Rzeszowie zwraca siE z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie audytu ww'

projektu, zwanego dalej,,projektem".

Planowana wartoSQ audytowanego projektu 894 230114 zl

dziewi gidziesi4t cztery tysi4ce dwiescie trzy dzielci zl I a 
I rco)'

Maksymalna wysokoSd Srodk6w zaplanowananaprzeprowadzenie audytu: 6 000,00 zl brutto

(slownie: szeSi tysigc y zloo l no)

Nazwa i adres Zamawiaj4'cego

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Ptzecz Dzieci Niepelnosprawnych

i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie

ul. Saska 56

35 - 630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zam6wienia

Zam6wienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Zarnawiaj4cy nie podlega

przepisom ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo zam6wien publicznych.

Opis przedmiotu zam6wienia

1. Przedmiotem zam6wienia jest przeprowadzenie audytu zewngtrznego, kt6rego

celem jest uzyskanie przez Zamawrajqcego racjonalnego zapewnienra, 2e koszty

poniesione w ramach realizacjr projektu sQ kwalifikowalne, a projekt jest

(slownie: osiemset
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realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umow1 oraz wydanie

opinii w tym zakresie w formie rapofiu/sprawozdania.

Z,akr es audytu zewnqtr znego.

Zakles czynnoSci audytowych, iakie audytor zobowr4zany jest wykonai w trakcie

przeprowadzanego audytu i jakie winny by6 ujqte w sporz4dzanej opinii, okreSla

szczegolowo dokument pn. ,,Wytyczne dotycz4ce audytu zewngtrznego

z.adailprojekt6w finansowanych w czq:ici lub w caloSci ze Srodk6w PFRON w

ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych", kt6ry stanowt zalqcznik nr 1 do niniejszego z'apytanta

ofertowego. Wskazany w zdaniu poprzedzaj4cym dokument stanowi6 bqdzie

nadto integraln4 czgsi Llmowy o udzielenie zam6wienia zawu1tel z wybranym

audytorem.

Stosownie do wytycznych wskazanych powy2ej, Audytor ma za zadanie

dokonanie oceny dokument6w finansowych i rzeczowych w odniesieniu do

dzialaf, zrealizowanydt przez Zamawtaj4cego. Ocenie audytora podlega zgodno6c

realrzacji projektu z lego zaLoleniami okre5lonymi we wniosku oraz w umowie.

Podczas audytu badana jest wiarygodnoS6 danych, zar6wno liczbowych jak i
opisowych. zawartych w przedstawionych przez Zamawiajqcego dokumentach

zw t qzany ch z r e alizow anym proj ektem.

W ramach audytu badane jest w szczeg6lnoSci czy:

a) ksiggi rachunkowe - w czgsci dotycz4cej ewidencji zdatzeh

g o sp o darc z y ch zw i1zany ch z r e ahzacj q p roj e ktu,

b) dowody ksiggowe, stanowiEce podstawE dokonania zapis6w w ksiggach

rachunkowych, '

c) zestawienia sporz4dzone na podstawie dokument6w potwierdzaj4cych

poniesienie koszt6w (faktur VAT i/lub innych dokument6w

o r6wnowaznej wartoSci dowodowej) przedkladane przez Zamawraj4cego

do r ozhczenia przy znane go do fi nansowani a,

s4 zgodne ze stanem rzeczywrstymrealizacji projektu (w tym czy prawidlowo,

rzetelnie i jasno przedstawiaj4 sytuacjg finansow4 i maj4tkow4 projektu,

wedlug stanu na dzieh sporz4dzania ww. dokument6w), a Lakle czy

odpowiadaj4 wymogom zawarlym w umowie.

Po przeprowadzeniu audytu audytor zobowiqzany jest do przygotowania

raporlu/sprawozdania z audytu w spos6b szczegolowo okreSlony w zal4czniku

m l. Zamawiaj4cy ma prawo odniesienia sig do raportu/sprawozdania.

Warunki udzialu w postgpowaniu

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig podmioty, kt6re wypelniaj4 wskazane w

zal4cznrku nr I kryteria, a to: posiadaj4 niezbgdne doSwiadczenre oraz dysponuj4

-).

IV.



osobami o odpowiednich kwalifikacjach i do6wiadczeniu w zakresie przeprowadzenia

audytu.

1. Przez podmioty posiadaj4ce niezbgdne doSwiadczenie nale?y rozumie6

podmioty:

a) Dysponuj4ce osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,

b) Posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie w zakresie audltowania

zadan lub projekt6w hnansowanych ze Srodk6w publicznych

(przynaj mniej 3 zadanial proj ekty),

c) Posiadai4ce udokumentowane doSwiadczenie zwr4zane z badaniern

prawidlowoSci wykor zy stania Srodk6w publicznych,

d) Posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie w przeprowadzaniu

audytu zew ngtt znego i/l ub audytu wewnqtrzne go'

2. Przez osoby posiadaj4ce kwalifikacje i doSwiadczenie w zakresie

przeprowadzania audytu naleZy rozumiei osoby spelniaj4ce warunki

okreslone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z po2n. zm.). W przypadku os6b, ktore

bgd4 uczestniczy6 w wykonaniu audytu zewngtrznego projektu warunki

wskazane w ust. 1lit. b) - d) stosuje sig odpowiednio.

3. Podmiot ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany do ztoZenia:

a) Wykazu wykonanych audyt6w, zadah lub projekt6w finansowanych ze

Srodk6w publicznych wraz z terminem ich wykonania otaz

wskazaniem 2rodLa finansowania (zal4cznik nr 4),

b) Wykazu os6b, kt6re bgd4 uczestniczyd w wykonaniu audytu wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doSwiadczenia

(zal4cznrk nr 5),

c) Potwierdzonych za zgodnoSi z oryginaiem dokument6w

polwierdzaj4cych kwalifikacje zawodowe uprawniaj4ce do

przepro wa dzent a zadania audytowe go.

d) Dokumenty nale2y skladad w jgzyku polskim. W przypadku

dokument6w obcojgzycznych, winno zostac zlozone takze tlumaczenie

dokonane przez llumacza przysiE gle go.

W.w. dokumenty powinny dotyczyc zar6wno kwalifikacji i doSwiadezenra

os6b, kt6re bgd4 bezpoSrednio przeprowadzaly audyt, jak i r6wniez

podmiotu ubiegaj4cego sig o udzielenie zam6wienia.

4. Ponadto podmiot ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany do

zloaenia dokument6w potwierdzaj4cych posiadanie odpowiedniego

doSwiadczenia w postaci, np. protokol6w odbioru audytu.

5. Audyt winien zostaf przeprowadzony ptzez co najmniej dwuosobowy zesp6l.

W sklad zespolu powinna wchodzii co najmniej iedna osoba posiadaj4ca

uprawnienia bie glego rewidenta.

6. Podmiot i osoby uczestnicz4ce w przeprowadzaniu audytu powinny spelniai

!\rym6g bezstronnoSci i niezaleZnoSci w stosunku do ZamawrqEcego.
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Bezstronno 5c t niezaleznoS6 nie s4 zachowane , ieZeli osoba lub podmiot

przeprowa dzaj qcy audyt zew nglr zny'.

a) Posiada udzialy, akcje lub inne tytuly wlasno5ci uZamawraj4cego lub

w jednostce z nim stowarzyszonej, dominuj4cej, zaleznej lub

wspolz.alelnej, w kt6rej ma przeprowadzic audyt,

b) Jest lub byl w ci4gu ostatnich trzech lat przedstawicielem prawnym

(pelnomocnikiem), czionkiem organ6w nadzorczych b4d2

zarz4dzal4cych lub pracownikiemZamawiaj4cego lub albo jednostki z

nim stowarzyszon€;, dominuj4cej , zalolnej lub wsp6lzaleZnej,

c) Osi4gn4l, chociaZby w jednym roku w ci4gu ostatnich 5 lat, co

najmniej 50 % przychodu rocznego z tytulu Swiadczenia uslug na

rzecz ZamawiajEcego, jednostki wobec niego dominuj4cej lub

jednostek z nim slowarzyszonych, jednostek od niego zaleLnych lub

wsp6lzaleZnych nie dotyczy to pierwszego roku dziatalnoSci

podmiotu przeprowad zaj1cego audl't,

d) W ci4gu ostatnich 3 lat uczestniczyl w sporz4dzaniu dokument6w

stanowi4cych przedmiot audytu zewngtrznego,

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

drugiego stopnia lub jest zwr4zany z tytulu opieki, przysposobienia

lub kurateli z osob4 zarzqdzaj4c4 lub bgd4c4 w organach nadzorczych

Zamawiaj1cego, albo zatrudntaprzy prowadzeniu audytu takie osoby,

f) Jest lub byl zaangaaowany w planowanie, realizacjg, zarzqdzanie

projektem,

g) Z innych powod6w nie

i niezale2noSci.

spelnia warunk6w bezstronnoSci

Osoby uczestniczqce w przeprowadzaniu audytu powinny spelniai wym6g

bezstronnoSci i niezaleznoSci r6wniez w stosunku do Pafstwowego Funduszu

Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych (PFRON). Poprzez spelnianie tego

warunku rozumie sig przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy

z PFRON os6b wykonuj4cych audyt.

W zwi4zku zpowylszym podmiot ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest

zobligowany do zlo2enia o6wiadczenia o bezstronnoSci i mezaleZnoSci w

imieniu swoim oraz oSwiadczeri o bezstronnoSci i niezale2no6ci os6b,

Wszczegolnionych w,,Wykazie os6b, kt6re bgd4 uczestniczy6 w wykonaniu

atrdytu wraz z inforrnacjami na temat ich kwalifrkacji zawodowych i

doSwiadczenia"

Powy2sze oSwiadczenie o bezstronnoSci i niezale1noSci stanowt zatEcznrk nr

3a i 3b do zapytania.

B
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V.'l'erminrealizacjizamriwienia

Auclyt 71ewnQtrzny powinien zoslac przeprowadzony w ostatnim miesi4cu realizacjt

drugiego okresu dofinansowania pro.iektu tj. marzec 2019 r.

Ostateczny termin przedstawienia sprawozdaniahaportu z audytu Zamawtil4cemu to

29 marca2}l9 r.

VI. 'l'crmin i spos6b skladania ofert

1. Ofertg nale1y zlo|yc na formularzu stanowi4cym zal4cznik nr 2 do zapytania

wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawial4cego w terminie do

22 listopada 2018 r. do godziny 10.00.

2. Ofertg moZna dorgczy c Zamawrajqcemu:

a) OsobiScie pod adresem do korespondencji Zamawiaj4cego, w godzinach pracy.

b) Poczt4lkurierem na adres do korespondencji. Liczy sig moment wplywu oferty

do Zamawiaj4cego.

3. Oferent ponosi odpowiedzialnoSc za dotrzymanie terminu dostarczenia oferly.

4. Oferla i wszystkie zalqcznlkt winny byi podpisane przez osobq uprawnion4 do

rcPrezentacj i.

5. Wraz z ofert4 nalely zLoLyc wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia'

6. .Ie2eli z\o1one oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupelnienia lub

w-vjaSnieni a, Zamawral4cy, o ile uzna Io za zasadne, moze Wznaczyc dodatkowy

ternrin nazlolente uzupelniefi lub wyjaSnieh.

7. ZamawralEcy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu

faktycznego z przedtozonymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym r6wniez

poprzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia tresci dokument6w lub ptzedlohenia

dodatkowvch dokument6w

VII. Kryterium wyboru oferty
Zamawiajqcy dokona oceny (O) ofert na podstawie kr1'terium:

C: cena, waga - 50 pkt

D: doSwiadazenre oferenta (podmiotu skladaj4cego oferlg) w badaniu zadanlub

projektow finansowanych ze Srodk6w publicznych w okresie ostatnich 5 lat, tj. od

01 stycznia 2014 r. (hczy sig data zakonczenia audytu), waga - 50 pkt

Punkty zostanqprzyznane wg wzotu:

O=C+D

gdzie

C "= Cena brutto oferty najtanszej I Cena brutto oferty badanej x 50 pkt

I) zostanie obliczone wg wzoru:

A od3 do 6: D:5
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A od 7doI2;D:10
A od 13 do 18; D'= 20

A od 19 do25: D:30
A od 26 do 30; D:40
A powyZej 30; D: 50

gdzie A oznacza iloSi przeprowadzonychprzez oferenta audyt6w dotycz4cych z'adah

lub projektow czgsciowych lub caloSciowych finansowanych ze Srodk6w

publicznych.

Postan owienia koricowe

5.

O wyborze oferty Zanawtaj1cy powiadomi niezwioczile wszystkie podmioty,

ktore zloTyly oferly, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w

ofercie adres e-mail.

Oferla nie spelniaj4ca wymagari formalnych lub merytorycznych niniejszego

zapytania w szczeg6lnolci zlo\ona po terminie, niekompletna lub nie bqd4ca

ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawterajqca inne

r ozpoznane nieprawidlowo Sci, zo stanie odrzucona bez iei rozpatrywani a.

Zamawiaj4cy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tytulu odrzucenia

oferty wykonawcom nie przysluguj4 2adne roszczenia przeciwko

Zamawraj4cemu.

Zamawrq4cy lrloze nie wybra6 zadnej oferly lub zmodyfikowac tre6i

zapytania ofertowego , w szczegolnoSci ze wzglgdu na konieczno5i usunigcia

wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagafr powszechnie

obowi4zuj4cych pizepis6w prawa lub innych regulacji wi424cych

Zamawiaj 4c e go, j eleli zlolone o ferty pr zewy Zszaj 4 wysoko 56 zapl ano wany ch

przez ZamawiajEcego Srodk6w w bud2ecie na realizacjg zadania oraz jeSli

okaze sig to konieczne do prawidlowej realizacji zadania lub przedmiotu

zapytania (w szczeg6lnoSci ze wzglEdu na nale?yt4 jakoSc wykonania

przedmiotu zapytania oraz .1ego zgodnoS6 z celami zadania), albo w przypadku

nie otrzymania dofinansowania zadania.Informacja o zmianie treSci zapytama

zostanie zamreszezona na stronie internetowei Zamawiaj4cego znajduj4cej sig

pod adresem: 1r1lp_://sqlisradrrrs.pV W przypadku modyfikacji treSci zapytania

zostanie przedlu2ony termin skladnia ofert, a takZe o zmianie zostan4

poinformowane podmioty, do kt6rych wyslano zapytante ofertowe lub

zostanie rozpisane nowe zapytanie.

W przypadku, gdy kilka zholonych ofert przedstawiac bqdzie tak4 sam4 cenq

i bgdzie to cena najnilsza, a takZe w przypadku, gdy oferty przewylszai4

wysokoSc zaplanowanych przez Zamawiajqcego Srodk6w w przypadku ofert

najnizszych, Zamawiajqcy uprawniony iest do podjgcia negocjacji

z Wykonawcami, kt6rzy zloLyli takie oferty. Wynegocjowanie ceny najniZszej

2
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prowadzie bqdzie do zawarcia umowy z Wykonawc4, z zastrzeheniem pkt 4

powyZej.

6. Z Wykonawc4, kt6ry przedstawi najkorzystniejsz1 ofertq, w terminie 7 dni od

dnia wyboru oferty, zostanie zawarta umowa pod warunkiem, 2e zaakceptuje

warunki umowy na przeprowadzenie audytu stanowi4cej zal4cznlk nr 6 do

zapytania ofeftowego.

7. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo modyfikacji umowy.

8. Je2eli Oferent, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy

w terminie wskazanym w punkcie 6, ZamawiajEcy mo1e wybra6

naj korzystn rejszq spo516d pozostalych ofert.

9. Zal1cznrki do zapytania ofeftowego stanowi4:

l) ,,Wyyczne dotycz4ce audytu zewnqtrznego zadafrlprojektow

finansowanych w czgsci lub w calosci ze srodk6w PFRON w ramach

ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych" - zal4cznlk nr 7,

2) Formularz ofertowy - zal4czntknr 2,

3) Oswiadczenie o bezstronnoSci r niezalelnoSci (podmiot) - zal4cznlk nr 3a,

4) Oswiadczenie o bezstronnoSci i niezalehnoSci (osoba) - zalqcznik nr 3b,

5) Wykaz audyt6w - zal4cznrkm 4,

6) Wykaz audyt6w - zal4cznrknr 4 - przykladowo wypelniony,

7) Wykaz os6b - zalEcznlknr 5,

S) Wykaz os6b - zal4cznik nr 5 - przykladowo wypelniony.

9) Umowa na przeprowadzenie audltu - zal4cznrkm 6-

l0.Zapytanie ofertowe wraz z zal4cznlkami s4 dostgpne do pobrania ze strony

intemetowej www. solisradius.pl

1 1. WyjaSnienia i informacje dotycz4ce zapytan\a ofertowego molna uzyska6 pod

nr telefonicznym 513 071 130.

scr-ls F.!'Lrir'ii;
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