
SOLIS RADIUS .J

Rzeszowskie Stolazyszenie Na Rzecz Dzieci

Niepelnosprau'nych i Autystycznych
35-630 Rzeszovr, ul Saska 56

tel 691 587 945 NIP 813-31-15-580 Rzesz6w, dnia 4 listopada 2019 roku

Szanowni Pafistwo !

W zwi4zku z realizacj4 projektu pn. ,,O6rodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych w ramach konkursu 112018, wykonywanego na podstawie umowy
o dofinansowanie numer ZZOl000l56l09lD z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarz4d
Rzeszowskiego StowarzyszenianaRzeczDzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS
RADIUS w Rzeszowie zwraca sig z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie audytu ww.
projektu, zwanego dalej,,projektem".

Planowana wartoSi audytowanego projektu 853 186,32 zl (slownie: osiemset pig6dziesi4t
trzy tysi4ce sto osiemdziesi4t szel(, zl3'/,oo).

Maksymalna wysokoSc Srodk6w zaplanowananaprzeprowadzenie aurdytu: 5 003,06 zl brutto
(slownie: pigd tysigcy trzy z106l,oo)

Nazwa i adres Zamawiajecego

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepelnosprawnych
i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie
ul. Saska 56

35 - 630 Rzesz6w

f ryb udzielenia zam6wienia

Zamowienie udzielane jest w trybie zapytaria ofertowego - Zzrmawiaj4cy nie podlega
przepisom ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo zam6wieri publicznych.

Opis przedmiotu zam6wienia

1. Przedmiotem zam6wienia jest przeprowadzenie audytu zewngtrznego, kt6rego
celem jest uzyskanie przez Zamawiaj4cego racjonalnego zapewnienia, 2e koszty

I.

II.

III.



l.

az

poniesione w ramach realizacji projektu s4 kwalifik,owalne, a projekt jest
realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umow4 oraz wydarrie
opinii w tym zakresie w formie raporlu/sprawozdania.

Zakres audytu zewn gtrznego.

Zakres czynnoSci audytowych, jakie audytor z,obowiEzanl, jest wykonai w trakcie
przeprowadzanego audytu i jakie winny byc ujgte w sporz4dzanej opinii, okreSla
szczeg6lowo dokument pn. ,,Wyyczne dotycz4ce audytu zewngtrznego
zadanlprojekt6w finansowanych w czgsci lub w calosci ze srodk6w PFRoN w
ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zalrudnianiu os6b
niepelnosprawnych", kt6ry stanowi zaL4cznik nr I do niniejszego zapytaria
ofertowego. wskazany w zdaniu poprzedzaj4cym dokument stanowii bgdzie
nadto integraln4 czgSc umowy o udzielenie zam6wienia zawartej z wybranym
audytorem.

Stosownie do wytycznych wskazanych powyzej, Aurdytor ma za zadanie
dokonanie oceny dokurnent6w finansowych i tzeczowych w odniesieniu do
dzialah zrealizowanych przez Zamawialqcego. Ocenie audlytora podlega zgodnoSi
rcahzacjt projektu z jego zalo2eniami okreSlonymi we wniosku oraz w umowie.
Podczas audytu badana jest wiarygodnoSc danych, zar<lwno liczbowych jak i
opisowych, zawarrych w przedstawionych przez Zamariaj4cego dokumentach
zw i4zany ch z r e alt zow anym proj ektem .

W lamach audytu badane jest w szczeg6lnoici czy:
a) ksiggi rachunkowe - w czgsci dolycz4cej ewidencji zdarzeh

go s p o d arc z y ch zw i 4zany ch z r e alizacj 4 p roj e ktu.
b) dowody ksiggowe. stanowi4ce podstawg dokonarria zapis6w w ksiggach

rachunkowych,

c) zestawienia sporz4dzone na podstawie dokumer-rt6w potwierdzaj4cych
poniesienie koszt6w- (faktur VAT i/lub innych dokurnent6w
o rownowaZnej wartoSci dowodow-ej) przedkladane przez Zamawiaj4cego
do r ozliczenra przy znane go do fi nansowani a.

s4 zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji projektu (.w tym czy prawidlowo.
rzetelnie i jasno przedstawiaj4 sytuacjE finansow'4 i maj4tkow4 projektu.
wedtug stanu na dzieh sporz4dzania wrv'. dokunnent6w). a lak2e czJ.

odpowiadaj4 wymogom zawarltym w umowie.

Po przeprowadzeniu audytu audytor zobowi4zany jr:st do pzygotowania
raportu/sprawozdania z audytu w spos6b szczegolowo okreSlony w zal4czniku
nr l. Zarnawiaj4cy ma prawo odniesienia sig do raportu/sprawozdania.

J.



IV Warunki udzialu w postgpowaniu

o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig podmioty, kt6re wypehriaj4 wskazane w
zal1czniku nr 1 klyteria, a to: posiadajq niezbgdne doSwiadczenie oraz dysponuj4
osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu w zakresie przeprowadzenia
audytLr.

L Przez podmioty posiadaj4ce niezbqdne doSwiadcz:enie nale2y rozumiei
podmioty:

a) Dysponuj4ce osobami o udokumentowanych kr,valifikacjach,
b) Posiadaj4ce udokumentowane do5wiadczenie,w zakresie audytowania

zadan lub projekt6w finansowanych ze Srodk6w publicznych
(przynaj mnie.i 3 zadanial proj ekty),

c) Posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie zwiqzane z badaniem
prawidlowoSci wykor zy stania Srodk6w publicznych,

d) Posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie w przeprowadzaniu

audytu zewngtr znego i/lub audytu wewn gtrzne go.

2. Przez osoby posiadaj4ce kwalifikacje i doSwiadczenie w zakresie
przeprowadzania audytu naIe?y rozumiei osoby spelniaj4ce warunki
okreSlone w aft. 286 ustawy z dnia 27 sierpr-ria 2009 r. o I'rnansach

publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z po2n. zm.). !V przypadku os6b, kt6re
bgd4 uczestniczyi w wykonaniu audytu zewnEtrzrrcgo projektu warunki
wskazane w ust. 1lit. b) - d) stosuje sig odpowiednio.

3. Podmiot ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany do zloZenia:
a) Wl,kazu wykonanych audyt6w, zadan lub projekt6w finansow.anych ze

Srodkow publicznych wraz z terminem ich wykonania oraz

wskazaniem 2rodla finansowania (zalEcznik nr 4),

b) W1'kazu osob, kt6re bgd4 uczestniczyi w uykonaniu audy'tu wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doSw-iadczenia

(zal4cznlk nr 5).

c) Potwierdzonych za zgodnoSc z oryElinalem dokument6rv
potw-ierdzaj4cych kwalifikacje zawodowr uprawniaj4ce do

przeprowa dzenia zadania audytowego.

d) Dokumenty naIeLy skladai w jgzyku polskim. W przvpadku

dokr-rmer-rt6w' obc oj gzycznyc h. wi nno zo slac zl<>Zone tak2e tiumac zeni e

doko nane przez llumacza przysi g gle go.

W.w. dokumenty powinny dolyczyc zar6wno kwalifikacji i doSwiadczenia
os6b, kt6re bgd4 bezporirednio przeprowadzaly audyt, jak i r6wnie2
podmiotu ubiegaj4cego sig o udzielenie zam6wienia.

L Ponadto podrniot ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany do

zlo\enia dokument6w potwieldzaj4cych posiarJanie odpowiedniego
doSwiadczenia w postaci, np. protokol6w odbioru audytu.
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Audyt winien zostac przeprowadzony przez co najmniej dwuosobowy zespol.
w sklad zespolu powinna wchodzii co najrnniej jedna osoba posiadaj4ca
uprawnienia bieglego rewidenta.

Podmiot i osoby uczestnicz4ce w przeprowadzaniu audytu powinny spetniad.

v\rym6g bezstronnosci i niezale2nosci w stosunku do zamawiaj4cego.
Bezstronnosc i niezale2noSc nie s4 zachowane, ieleli osoba lub podrniot
przeprowad zalEcy audyt zewngtrzny :

a) Posiada udzialy, akcje lub inne tytuly wlasnos,ci u zantawiaiEcego lub
w jednostce z nim stowarzyszonej, domLinuj4cej, zalelnej lub
wspolzalelnej, w kt6rej ma przeprowadzic audlyt,

b) Jest lub byl w ci4gu ostatnich trzech lat przedstawicielem prawnym
(pelnomocnikiem), czlonkiem organ6w nadzorczych b4di,
zarz4dzaj4cych lub pracownikiem Zamawiaj4c,ego lub albo jednostki z

nim sto war zy szonej, do minuj 4cej, zal eZnel lub wsp 6l z ale2nej,
c) Osi4gn4l, chociaZby w jednym roku w ci4gu ostatnich 5 lat, co

najmniej 50 % przychodu rocznego z tytulu Swiadczenia ustug na

rzecz Zamawiaj1cego, jednostki wobec niego dominuj4cej lub
jednostek z nim stowarzyszonych, jednostek od niego zaleznych lub
wsp6lzaleZnych nie dotyczy to pierwszrego roku dzialalnoSci
podmiotu przeprowad zajEcego audy,

d) W ci4gu ostatnich 3 lat uczestniczyl w sporz4dzaniu dokument6w
stanowi4cych przedmiot audytu zewngtrznego.

e) Jest rnal2onkien-r, krewnym lub powinowatl,m w linii plostej do
drugiego stopnia lub jest zwi1zany z Iytull opieki, przysposobienia
lub kurateli z osob4 zarz4dzajqc4 lub bgd4c4 vv organach nadzorczych
ZamawrajEcego, albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby.

f) Jest lub byl zaangazowany w planowanie. realizailq, zarz4dzanie
projektem,

g) Z innych powod6w- nie spelnia w-arunk6w bezstronnoSci

i niezaleZnoSci.

Osoby uczestnicz4ce w- przeprowadzaniu audytu po.winny spelniai wymog
bezstronnoSci i niezale2noSci r6wnie2 w stosunku do lParistwowego Funduszu
Rehabilitacji Osob Niepelnosprar.r'nych (PFRON). P'oprzez spelnianie tego
w-arunku rozumie siq przede wszystkim nie pozostavranie w stosunku prac,v

z PFRON osob wykonuj4cych audy1.

W zwi4zku z powyZsz.ym podniot ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6r.l'ienia jest
zobligowany do zloZenia oSwiadczenia o bezstronnoSci i niezaleznoSci u
imieniu swoim oraz oSwiadczeri o bezstronnoSci i niezalezno6ci osob.

Wszczegolnionych w ,,Wykazie os6b, kt6re bgd4 uczestniczyi w wykonaniu
audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doSwiadczenia"

c9
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9. Powy2sze oSwiadczenie o bezstronnoSci r niezaleanoSci stanowi zal4cznrk nr
3a i 3b do zapytania.

V. 'fermin realizacji zam6wienia

Audyt zewngtrzny powinien zostac przeprowadzony w ostatnim miesi4cu realizacji
pierwszego okresu dofinansowania projektu tj. marzec 2020 r.

Ostateczny termin przedstawienia sprawozdanialraportu z audytu Zamawiaj4cemu to
31 marca 2020 r.

Termin i sposrib skladania ofert

1. Ofertg nale2y zloZy( na formularzu stanowi4cym zalqcznik rtr 2 do zapytania
wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie ZamawiajEcego w terminie do
14 listopada2019 r. do godziny 10.00.

2. Ofertg mohna doryczy( Zamawiaj4cemu:
a) OsobiScie pod adresem do korespondencji Zamawiaj4cego, w godzinach pracy.
b) Pocztqlkurierem na adres do korespondencji. Liczy sig moment wplywu oferty
do Zamawiaj4cego.

3. Oferent ponosi odpowiedzialnoS6 zadotrzymanie terminu dostarczenia oferty.
4. Oferta i wszystkie zalEcznlki winny byi podpisane przez osobg uprawnion4 do

reprezentacji.

5. Wraz z ofertE nale?y zloLy(, wszystkie wskazane dokumerrty i oSwiadczenia.
6. Jezeli zlo2one oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupelnienia lub

wyja5nienia,Zamawiaj4cy, o ile uzna to zazasadne, moze wyznaczy(, dodatkowy
termin na zlo2enie uzupelnieri lub wyjaSnieri.

7. Zamawraj4cy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu
faktycznego z przedloZonymi dokumentami i o5wiadczeniami, w tym r6wnieZ
poprzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia tresci dokument6w lub przedlohenia
dodatkowych dokument6w

VII. Kryterium wyboru oferty
Zamawrajqcy dokona oceny (O) ofert na podstawie kryterium:

C: cena, waga- 50 pkt
D: doSwiadczenie oferenta (podmiotu skladaj4cego ofertt;) w badaniu zadari lub
projekt6w finansowanychze Srodk6w publicznych w okresie ostatnich 5 lat, tj. od
01 stycznia 2015 r. (liczy sig data zakonczenia audytu), waga - 50 pkt



Punkty zostan4przyznane wg wzoru:
O=C+D

gdzie

C : Cena brutto oferty najtahszei I Cena brutto oferty badanej x 50 pkt

D zostanie obliczone wg wzom:
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
A powyzej 30; D:50
gdzie A oznacza iloSd przeprowadzonych przez oferenta audyt6w dotycz4cych zadan
lub projekt6w czgSciowych lub caloSciowych finansowanych ze Srodk6w
publicznych.

VIII. Postanowienia koricowe

1 O wyborze oferty Zarnawiajqcy powiadomi niezwlocznie wszystkie podmioty,
ktore zloZyly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.

Oferta nie spelniaj?ca wymagari formalnych lub merytorycznych niniejszego
zapytaniaw szczeg6lnoSci zlohona po terminie, niekompletna lub nie bgd4ca

ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawieraj4ca inne
r ozpoznane nieprawi dlowo Sci, zo stanie odrzucona bez jej ro zpatrywani a.

Zamawiaj4cy nie przewiduje procedury odwolawcze>j. Z tytutu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przysluguj4 2adne roszczenia przeciwko
Zamawiaj4cemu.

Zamawiaj1cy mohe nie wybrai Zadnej oferty lub zmodyfikowad treS6

zapytania ofertowego, w szczeg6lnoSci ze wzglEdu rur koniecznoSi usuniEcia

wad zapytania, dostosowania zapytania do urymagari powszechnie

obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji wi4z4cych
Zamaw iaj 4ce go, j eZe I i zlo Zone o ferty pr zewy 2szaj 4 wy soko 56 zap I ano wanyc h

przez ZamawnjEcego Srodk6w w budZecie na realizacjg zadania oraz jeSli

okahe sig to konieczne do prawidlowej realizacji z:adania lub przedmiotu
zapytania (w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na nale2yt4 jakoS6 wykonania
przedmiotu zapytania oraz jego zgodnoSd z celami zadania), albo w przypadku
nie otrzymania dofinansowania zadania.Informacja o :zmianie treSci zapytaria
zostanie zamieszczona na stronie intemetowej Zamawiaj4cego znajduj4cej sig

2.

J.

4.



pod adresem: h11p!Z pll. W przypadku modyfikacji treSci zapytania
skladnia ofert, a tak2e o zmianie zostan4zostanie przedLuhony t

poinformowane podmioty, do kt6rych wyslano z,apytanie ofertowe lub
ie.zostanle rozplsane nowe za

5. W przypadku, gdy kilka 2onych ofert przedstawiai bgdzie tak4 sam4 ceng

a takZe w przypadku, gdy oferty przewylszajqi bgdzie to cena najnii
wysokoSi zaplanowanych ZamawialEcego Srodk6w w przypadku ofert
najnilszych, Zamawiaj
z Wykonawcami, ktorzy

uprawniony jest do podjgcia negocjacji
zyli takie oferty. Wyn e go cj o wanie c eny nq ni Zszej

prowadzid bqdzie do zaw
powy2ej.

ia umowy z Wykonawcq, z zastrzeleniem pkt 4

6. Z Wykonawc4, kt6ry wi najkorzystniejsz4 ofertg, w terminie 7 dni od

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

wadzenie audytu stanowi4cej zal1cznlk nr 6 dowarunki umowy na prze

zapytanta ofertowego.

Zamawiaj1cy zastrzega sobip prawo modyfikacji umowy.
JeAeb Oferent, kt6rego ofe(a zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy
w terminie wskazanym w punkcie 6, ZamawiajEcy mo2e wybrai
naj korzystniej sz4 spoSr6d zostalych ofert.

9. ZaL4cznlki do zapytania ofe go stanowi4:

7.

8.

1) ,,Wytyczne dot

finansowanvch w
ustawy o rehabilitacji
niepelnosprawnych"

2) Formularz ofertowy - lknr 2,

3) OSwiadczenie o

4) OSwiadczenie o

audytu zewngtrznego zadanlprojekt6w

PFRON w ramach

zatrudnianiu os6b

i lub w caloSci ze Srodk6w

zawodowej i spolecznej oraz

4cznik nr l,

i niezale1noSci (podlmiot) - zal1cznlk nr 3a,

i niezalehnoSci (osoba) - zal4cznk nr 3b,

5) Wykaz audyt6w -
6) Wykaz audyt6w -

ffi4,
ik nr 4 - przykladowo wypelniony,

7) Wykaz os6b - zaLEczni

8) Wykaz os6b - zal4czni
nr 5,

nr 5 - przykladowo wypelniony.
9) Umowa na przepro nie audyru - za\4czniknr 6.

10. Zapytanie ofertowe wraz zalqcznlkami s4 dostgpner ds pobrania ze strony

I l. WyjaSnienia i info yczqce zapylania ofertowego mozna uzyska6 pod

nr telefonicznym 5l 071 0.

WICEPREZES

Jacek Jozef Babis


