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Rzesz6w, drria l5 listopada 2019 r.

najmniej trzech potencjalnych wykonawcow
Stowarzyszenia SOLIS RADIUiS Rzesz6w:

INFORNIACJA

d ofy cz4 ca zakoir czenia p o stgp ow ani a ofertowego

W dniLr l5 listopada20lg r. zakoiczono postgpowanie ofeftowe z dnia 4listopada 2019 r. na
przeprowadzenie audytu zewngtrznego projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS
RADItJS". wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych w ramach konkursu 112018, realizowanego na pods;tawic Luxowy o
dofinansowanie numer zzol000l56l09lD z dnia 29 kwietnia 2019 r.

l. Zapytanie ofertowe zlolono do co
i upubliczniono je na stronie internetowej
lrttp://sol isradius.pl - oraz

h ttp : //so I i srad i us. p I /zap)'tan i a-o I'erto we/
tp://solisradius.nl/ e

'apeutvczny- so I i s-radius;/
IIe-

://solisradi w-n-content/ 0r9t1
1 I -04-Szanowni-Pa%oC5%84srwo.pdf

2. W odporviedzi na zapytatlie ofertowe wplvngla
zo.o. oraz DPC A. Danylczenko iSp6tka Sp..l.;

-d,O-aud

I oferta od Konsorcjum firrn ALrdit I_ab Sp.
r-rl. Armii Krajou.ej 1.517 zl5-071 Opole.

3. w stosunku do w-w'. oferly zapadly nastgpui4ce rozstrzygnigcie:
oferta wpll'ngla w.dniu 13.11.2019 r.. po jej rozparrzeniu. r,v tohu postgpo\\.ania
of-crto\ /ego przyznano 100 pkt

4.7'godnie z' rozdzialem Vlll pkt 14 ..llytycznyc'h vt,zakresie lor.ali,fikou,ctlnolci kosztotr
v'rtrmctch (trt. 36 ustat4'y o rehabilitctcji zav,odov,ej i spolecznei oruz zcrtrudnictniu os6b
niepelno.sprav'nych " stanowi4cych zal4cznik nr 8 do --Zasad tt,spierctnia realizuc'fi zaclctn z
zukt'e.stt rehabilitctcii zau'odou,ej i spolec:znej osrjb niepi!nosp,rav,nych, 

'zlec.ctnych

orgunizut'.irtm po:ut':qdov'vnt pr:ez PF-ROi\i" \\' ramach konl<ursu ofert. zaiadg
korrktrrencl'jnoSci uu'a'2a sig za spelnion4 w przy'padku gd,v Zleceniobiorca pomimo
wysiania zapytanta of'ertow-ego do trzech potencjalnych w.1rkonawc6w. i upublicznienia
'z.ap1, tani a o ferto we go otr zy mal ty lk o j edn4 w a2.nE o fertE.

W zwi4zku z powry2szym w wyniku postgpowania ofertowego viyloniono o1'ertc
konsorc.ir-rm flnn Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPtl A. Danylczenko i Sp6lka Sp..l ; r-rl. Armii
Krajowc.j 1 517 ; 45-071 Opole.



PowyZsza oferta:

spelnia kryteria zapy tania o fertowe go ;

nie przekracza wielkoSci Srodk6w ptzeznaczonych na sfinansowanie zam6wibnia;

otrzy mala najw y ZszE il o 36 punktow ;

zostala sporz4dzona w spos6b rzetelny i skrupulatny;

nie budzi w4tpliwoSci co do niezbgdnego doSwiadczenia oferenta oraz dysponowania
przez niego osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu w zakresie

prowadzenia audytu.

Z upowa2nienia
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mgr inz.
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