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INFORMACJA

d otycz4 c a zakofi czenia p o s t g p o w an ia o fertow e go

W dniu 22 listopada2018 r. zakonczono postgpowanie ofertowe z dnra l3 listopada 2018 r.
na przeprowadzenie audytu zewngtrznego projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS

RADIUS", wsp6lfinansowanego ze S-rodk6w Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych w ramach konkursu 212016, realizowanego na podstawie umowy o

dofinansowanie numer ZZOl000l25l09lD z dnia22 czerwca20lT r.

l. Zapytanie ofertowe zlo2ono do co najmniej trzech potencjalnych wykonawc6w
i upubliczniono je na stronie internetowej Stowarzyszenia SOLIS RADIUS - Rzesz6w:

http://solisradius.pl, oraz

2. W odpowiedzi nazapTtanie ofertowe wplyngly 3 oferty od:

1) Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC A. Danylczenko i Sp6lka Sp.J.; ul.
Armii Krajowej l5l7;45-071 Opole.

2) Audyt Fs Sp. z o.o.; ul. Kopernrka22;90-503 L6d2.

3) Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafal Durkacz.
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W stosunku do ww. ofert zapadly nastqpuj qce rozstrzvgniEcia:
l) Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC A. Danylczenko i Sp6tka Sp.J.; ul.

Armii Krajowej l5l7;45-071 Opole,
oferta wplyngla w dniu 21.11.2018 r., po je1 rozpatrzenrr\ w toku postqpowania

ofertowego przyznano 100 pkt

2) Audyt Fs Sp. zo.o.; ul. Kopernrka22;90-503 L6d2,
oferta wplyngla w dniu 21ll.20l8 r., po jej rozpatrzeniu, w toku postqpowania

ofertowego stwierdzono, ze oferent:
a) termin reahzacji zam6wienia okreslil na dzieh 29.03.2019 (budzi to w4tpliwoSc),

podczas gdy w zapytaniu ofertowym zostat on okreSlony na marzec 2019 r.. a w
zalqcznrku nr 6 do zapfiania ofertowego w $ 4 ust I sprecyzowany zostal od dnia
01.03.2019 do dnia dokonania przez zamawiajqcego odbioru, nie p62nie.i.lednak

niz do 29.03.20!9 r.; termin 29.03.2019 jest ostatecznym dniem przedstawienia
sprawozdania/raportu i okreSlenie go przez oferenta jako terminu realizacji
zamowienia mole sugerowai, 2e audyt wraz z raportem bgdzie wykonany w tym
jednym dniu;

b) nie zloZyl oSwiadczenia o bezstronnoSci i niezale2noSci dla drugiei osoby
zaproponowanej do przeprowa dzenia audytu;

c) zloZyt czgSciowo wypelniony wykaz os6b, kt6re bedA uczestniczyc w
wykonywaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i doSwiadczenia; w dokumencie zostala wypelniona tylko kolumnanr 2;

d) nie zloLyl dokument6w dla drugiej osoby, kt6ra jest bezpoSrednio zaplanowana

do uczestnictwa w audycie, potwierdzaj4cych kwalifikacji zawodowych
uprawni aj 4c ych do przep ro wad zema zadani a audyto we go ;

Oferta nie spelnia kryteri6w zapylania ofertowego. Nie zostala kompletnie
sporzqdzona i zawiera braki formalne. W4tpliwo6c budzi, czy podmiot f'aktycznie
dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu w zakresie
przeprowa dzana audytu.

3) Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafal Durkacz,
ofefta wplyngla w dniu 21.11.2018 r., po jej rozpatrzeniu, w toku postqpowania
ofertowego stwierdzono, ze oferent:
a) nie z\oZyl dokument6w dla drugiej osoby, kt6ra jest bezpoSrednio zaplanowana

do uczestnictwa w audycie, potwierdzaj4cych kwalif,rkacji zawodov\rych
uprawniaj 4cych do przeprowad zenta zadania audytowe go ;

Oferta nie spelnia kryteri6w zapyLania ofertowego. Nie zostala kompletnie
sporz1dzona, zawrera braki formalne.
Ponadto oferta przekracza wysoko5d Srodkow przeznaczonych na sfinansowanie
zam6wienia.

Zgodnre z rozdzialem VIII pkt 14 ,,Wytycznych w zakresie h,ualifikowalnoici koszt6v,
w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osrib
niepelnosprawnych" stanowi4cych zal4cznik nr 8 do ,,Zasad wspierania realizacji zadari z

zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznei os6b niepelnosprawnych, zlecanych
organizcrcjom pozarzqdowym przez PFRON" w ramach konkursu ofert, zasadg

konkurencyjnoSci uwala sig za spelnion4 w przypadku gdy Zleceniobiorca pomimo
wyslania zapytanra ofertowego do trzech potencjalnych wykonawc6w i upublicznienia
zapytania oferlowego otrzymal tylko jedn4 waLn4 ofertg.
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'W zwiqzkl- z povry2szym w wyniku postqpowania ofertowego wyloniono ofertq

konsorcjurn firm Audit Lab sp. zo.o. oraz DPC A. Danylczenko i Spolka Sp'J'; ul' Armii

Krajowej 1517;45-071 Opole, ktora otrzymala 100'00 pkt'

PoryZsza oferta:

spelnia kryteria zapytania ofertowe go ;

nie przekracza wielkosci srodkow przeznaazonych na sfinansowanie zamowienia;

orrzy mala nalw y 2sz4 i lo S i punkt6w ;

zostala sporzEdzona w spos6b rzetelny i skrupulatny;

nie budzi w4tpliwoSci co do niezbgdnego doswiadczenia oferenta oraz dysponowania

przez niego'osobami o odpowied"i" t kwalifikacjach i doSwiadczeniu w zakresie

prowadzenia audYtu'

lnformacj a uzuPelniaj 4ca

Gdyby w otrzymanych ofertach od Audyt F-s Sp. z o-o' oraz Concept Finance Audyt

i Doradztwo Rafal Durkacz, znajdowaly siq brakuj4ce dokumenty lub zostaly wypelnione w

sposob prawidlowy, ktorych brak lub niewystarc'zai4ce zawarle w nich informacie

spowoclowaly nie spelnienie wymagat'r zapytan\a oferlowego, punkty dla poszczeg6lnych

ofert n-roglyby byc przyznane w nastqpuj4cy spos6b:

l) Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. otazDPC A. Danylczenko i spotka Sp'J'- 75'5 pkt

2) Audyt Fs SP. z o.o. - 70 Pkt
3i Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafal Durkacz - 45'5 pkt
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