
SOLIS MDIUS i

Rzeszowskie Stowareyszenie Na Rzecz Dziect

Niepelnosprawnycfr i Autystycznych
35-630 Reesz6w, ul' Saska 56

tol. 091 587 945 NIP 813'31'15"580
Rzeszow. dnia l5 grudnia 2020 roku

Szanowni Pafistwo !

Dotvczv: zapvtania ofertowggo w zakresie przeprowadzenia audvtu zewnetrznego

W zwi4zku z rcahzacj1 projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepeinosprawnych w ramach konkursu ll20l8, wykonywanego na podstawie umowy
o dofinansowanie numer ZZOl000l56l09lD z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarzqd
Rzeszowskiego StowarzyszenianaRzeczDzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS
RADIUS w Rzeszowie zwraca siE z zapytaniem oferlowym na przeprowadzenie audytu ww.
projektu, zwanego dalej,,projektem".

Planowana wartoS6 audytowanego projektu I 140 186,48 zl (slownie: jeden milion sto

czterdzieSci tysigcy sto osiemdziesi4t szeic zlotl,oo).

Maksymalna wysokoSd Srodkow zaplanowana na przeprowadzenie audyu: 6 000,00 zl brutto
(slownie: szesi tysigcy zloolrc())

Nazwa i adres ZamawiajAcego

Rze szowskie S towarzyszenie na Rzecz D zieci Niepelno sprawnych
i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie
ul. Saska 56

35 - 630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zam6wienia

Zamowienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Zamawraj4cy nie podlega
przepisom ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo zam6wrchpublicznych.

III. Opis przedmiotu zam6wienia

l. Przedmiotem zam6wienia jest przeprowadzenie audytu zewngtrznego, kt6rego
celem jest uzyskanie przez Zamawrajqcego racjonalnego zapewnienia, 2e koszty
poniesione w ramach realizacjr projektu s4 kwalifikowalne, a projekt jest
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realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umowl: of:az wydanie

opinii w tym zakresie w formie raportu/sprawozdania'

2. Zakres audytu zewnqtrznego'

ZakresczynnoSci audytowych, jakie audytor zobowiqzanyjest wykonai w trakcie

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

szczeg6lowo dokument pn. ,,wytyczne dotycz4ce audytu zewngtrznego

zadah/projekt6w finansowanych w czqsci lub w caloSci ze Srodk6w PFRON w

ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych", kt6ry stanowi zal4cznik nr 1 do niniejszego zapytania

ofertowego. Wskazany w zdaniu poprzedzajqcym dokument stanowid bqdzie

nadto integraln4 czgsi umowy o udzielenie zam6wienia zawattej z wybranym

audytorem.

stosownie do wytycznych wskazanych powyzej, Audytor ma za zadanie

dokonanie oceny dokument6w finansowych i rzeczowych w odniesieniu do

dzialan zrealizowanych przez Zamawiaiqcego. Ocenie audytora podlega zgodnoSc

rcalizacji projektu z jego zaloaeniami okreslonymi we wniosku oraz w umowie'

Podczas audyu badana jest wiarygodnoS( danych, zar6wno liczbowych jak i

opisowych, zawartych w przedstawionych przez Zamawiai4cego dokumentach

zwi4zany ch z r ealtzow anym proj ektem'

W ramach audytu badane jest w szczeg6lnoici czy:

a) ksiggi rachunkowe - w czgsci dotycz4cej ewidencji zdarueh

g o sp o darc z y ch zw i1zany ch z r e alizaci q proj ektu,

b) dowody ksiggowe, stanowi4ce podstawg dokonania zapis6w w ksiggach

rachunkowYch,

c) zestawienia sporz4dzone na podstawie dokument6w potwierdzajqcych

poniesienie koszt6w (faktur vAT i/lub innych dokument6w

o r6wnowaZnej wartoSci dowodowej) przedkladane przez Zamawiaj4cego

do r ozliczenia ptzy znane go do f,rnansowania,

s4 zgodne ze stanem rueczywistym realizacji projektu (w tym czy prawidlowo,

rzetelnie i jasno przedstawiaj4 sytuacjq finansow4 i maj4tkow4 projektu,

wedlug stanu ra dziefi sporuqdzania ww. dokument6w), a takae czy

odpowiadaj4 wymogom zawartym w umowie'

3. Po pzeprowadzeniu audytu audytor zobowrEzany jest do przygotowania

raportu/spr awozdania z audytu w spos6b szczegolowo okreslony w zalqczntku

nr l. Zamawiaj4cy ma prawo odniesienia sig do raportu/sprawohdania.

Warunki udzialu w PostqPowaniu

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega( sig podmioty, kt6le wypelniaj4 wskazane w

zalqczniku nr 1 kryteria, a to: posiadaj4 niezbgdne doswiadczenie oraz dysponuj4

IV.



3

osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu w zakresie przeprowadzenia
audyu.

I. Przez podmioty posiadaj4ce niezbgdne doSwiadczenie nale2y rozumiec
podmioty:

a) Dysponuj4ce osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
b) Posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie w zakresie audytowania

zadah lub projekt6w finansowanych ze Srodk6w publicznych
(przynaj mniej 3 zadanial proj ekty),

c) Posiadaj4ce udokumentowane do6wiadczenie zwi4zane z badaniem

prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w publicznych,
d) Posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie w przeprowadzaniu

audytu zewnqtrznego i/lub audytu wewngtrznego.

2. Przez osoby posiadaj4ce kwalifikacje i doSwiadczenie w zakresie

przeprowadzania audytu nale?y 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 p62n. zm.). W przypadku os6b, kt6re

bgd4 uczestniczyi w wykonaniu audytu zewnEtrznego projektu warunki
wskazane w ust. 1lit. b) - d) stosuje sig odpowiednio.

3. Podmiot ubiegaj4cy sig o udzielenie zamowienia jest zobligowany do zlolenia:
a) Wykazu wykonanych audyt6w, zadaA lub projekt6w finansowanych ze

Srodk6w publicznych wraz z terminem ich wykonania oraz

wskazaniem 2r6dla finansowania (zal4cznik nr 4),

b) Wykazu os6b, kt6re bgd4 uczestniczy6 w wykonaniu audytu wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doSwiadczenia

(za\4cznrk nr 5),

c) Potwierdzonych- za zgodnoSi z oryginalem dokument6w
potwierdzaj4cych kwalifikacje zawodowe uprawniaj4ce do

przeprowa dzenia zadania audytowe go.

d) Dokumenty nale?y skladai w jgzyku polskim. W przypadku

dokument6w obcojgzycznych, winno zostad zlohone tak2e tlumaczenie
dokonane przez tlumacza przysigglego.

W.w. dokumenty powinny dolyczy(, zarowno kwalifikacji i doSwiadczenia
os6b, kt6re bgd4 bezpoSrednio przeprowadzaly audyt, jak i r6wnie2
podmiotu ubiegaj4cego sig o udzielenie zam6wienia.

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

zlo2enra dokument6w potwierdzaj4cych posiadanie odpowiedniego
doSwiadczenia w postaci, np. protokol6w odbioru audytu.

5. Audyt winien zostad przeprowadzony przez co najmniej dwuosobowy zesp6l.

W sklad zespolu powinna wchodzii co najmniej jedna osoba posiadaj4ca

uprawnienia bie gle go rewidenta.

6. Podmiot i osoby tczestnicz4ce w przeprowadzaniu audytu powinny spelniad

!\rym6g bezstronnoSci i niezale2noSci w stosunku do Zamawiaj'4cego.
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BezstronnoSc i niezaleZnoSi nie s4 zachowane, iehelt osoba lub podmiot

przepro wad zai 4cy audyt zewnEtr zny :

a) Posiada udzialy, akcje lub inne tytuly wlasnoSci uZamawial4cego lub

w jednostce z nim stowarzyszonej, dominuj4cej, zale2nei lub

w sp olzalehnej, w ktorej ma przepr ow adzic audyt,

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

(pelnomocnikiem), czlonkiem organ6w nadzorczych b4d2

zarzildzajIcych lub pracowniki em Zamawiaj4cego lub albo jednostki z

nim stowar zy szonej, dominuj 4cej, zaleanej lub wsp 6lz aleanej,

c) osi4gn4l, chociailby w jednym roku w ci4gu ostatnich 5 lat, co

najmniej 50 % przychodu rocznego z t}'tulu Swiadczenia uslug na

rzecz Zamawiajqcego, jednostki wobec niego dominuj4cej lub

jednostek z nim stowarzyszonych, jednostek od niego zaleLnychlub

wsp6lzaleznych nie dotyczy to pierwszego roku dzialalnoSci

podmiotu przeprowad zaiEcego audyt,

d) W ci4gu ostatnich 3 lat uczestniczyl w sporz4dzaniu dokument6w

stanowi4cych przedmiot audytu zewnqtrznego,

e) Jest mal2onkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do

drugiego stopnia lub jest zwrqzany z tytulu opieki, przysposobienia

lub kurateli z osob4 zarz1dzqEc4 lub bqd4c? w olganachnadzorczych

Zamawial1cego, albo zatrudniapzy prowadzeniu audytu takie osoby,

f) Jest lub byl zaangaaowany w planowanie, tealizaclE, zarz4dzanie

projektem,

g) Z innych powod6w nie

i niezale2no5ci.

spelnia warunk6w bezstronnoSci

osoby uczestnicz4ce w przeprowadzaniu audytu powinny spelniai wym6g

bezstronnoSci i niezale2noSci r6wniez w stosunku do Pafrstwowego Funduszu

Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych (PFRON)' Poptzez spelnianie tego

warunku rozumie sig przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy

z PFRON os6b wykonuj4cYch audY.

W zwi4zku zpowylszym podmiot ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest

zobligowany do zloLenia oSwiadczenia o bezstronnoSci i niezaleznoSci w

imieniu swoim oraz oSwiadczeri o bezstronnoSci i niezaleznoSci os6b,

Wszczegolnionych w,,Wykazie os6b, ktore bqd4 uczestniczy6 w wykonaniu

audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i

doSwiadczenia'"

Powyzsze oriwiadczenie o bezstronno6ci i niezaleLnoSci sthnowi zal4cznlk nr

3a i 3b do zapytania.

8.



V. Termin realizacj i zamriwienia

Audyt zewnqtrzny
pierwszego okresu

Ostateczny termin
3l marca 2021 r.

powinien zostac przeprowadzony w ostatnim miesi4cu realizacji
dofinansowania projektu d. marzec202l r.

VI.

prze d stawi eni a spraw o zdaniah ap ortu z audytu Zamawi aj qce mu to

Termin i spos6b skladania ofert

1. OfertE nale2y zloLyc na formularzu stanowi4cym zalqcznik nr 2 do zapytania
wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiajqcego w terminie do

5 stycznia 2021r. do godziny 10.00.

2. Ofertg molna dorgczyc Zamawiaj4cemu:

1) OsobiScie pod adresem do korespondencji Zamawiaj4cego, w godzinach

pracy, d. w dni powszednie od 7.30 do 15.30. (z wyjqtkiem24 i 3l grudnia

2020r.) z zachowaniem rezimu sanitarnego obowi4zujqcego w lokalach
stowarzyszenia,

2) Pocztqlkurierem na adres do korespondencji, przy czym termin zlohenia
oferty uznaje siq za zachowany, jezeli oferta wplyngla do Zamawia.i4cego

przed terminem okreSlonym w ust. 1.

3. Oferent ponosi odpowiedzialnoSi za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.
4. Oferta i wszystkie zalEcznlki winny byd podpisane przez osobg uprawnion4 do

reprezentacji.

5. Wraz z ofertqnale?y zloLyt wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.

6. Jeheli zlohone oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupelnienia lub
wyjaSnieni a, Zamawiajecy, o ile uzna to za zasadne, moze Wznaczyc dodatkowy
termin nazlohente uzupelnief lub wyjaSnieri.

7. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu
faktycznego z przedLozonymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym r6wniez
poprzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia treSci dokument6w lub przedlolema
dodatkowych dokument6w

Kryterium wyboru oferty
ZamawrajEcy dokona oceny (O) ofert na podstawie krlterium:

- C: cena, waga - 50 pkt

- D: doSwiadczenie oferenta (podmiotu skladaj4cego oferlg) W badaniu zadari lub
projektow finansowanychze Srodk6w publicznych w okresie ostatnich 5 lat, tj. od
0l stycznia 2016 r. (hczy sig data zakohczenia audytu), waga * 50 pkt

VII.



Punkty zo stan4 PrzY znane

6:f+D
wg wzoru:

gdzie

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

D zostanie obliczone wg wzoru:

A od3 do 6; D:5
A od 7dol2 D:10
A od 13 do 18; D:20
A od 19 do 25 D:30
A od26do30;D:40
A powyzej 30; D:50
gdzie A oznacza iloSd przeprowadzonych ptzez oferenta audyt6w dotycz1cych'zadan

lub projekt6w czgsciowych lub caioSciowych finansowanych ze Srodk6w

publicznych.

Postanowienia koricowe

1. O wyborze oferty Zamawiqqcy powiadomi niezwlocznie wszystkie podmioty,

ktore z\oTyly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej' na wskazany w

ofercie adres e-mail.

2. Oferta nie spelniaj4ca wymagari formalnych lub merytorycznych niniejszego

zapytania w szczegolnoSci zioZona po terminie, niekompletna lub nie bqd4ca

ofert4 w rozumieniu.prZepis6w prawa cywilnego albo zawieraj4ca inne

r o zpoznane nieprawi dlowo Sci, zo stanie odrzucona bez i ej ro zpatrywani a'

3. Zamawiaj4cy nie przewiduje procedury odwolawczei. Z tytuLu odrzucenia

oferty wykonawcom nie przysluguj4 Zadne roszczenia przeciwko

Zamawiajqcemu.

4. Zamawiaj4cy moae nie wybrai Zadnei oferty lub zmodyfikowac treS6

zapytania ofertowego, w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na koniecznoS6 usunigcia

wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagari powszechnie

obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji wr4aqcych

'Zamawiaj1ce go, j e2el i zloZone oferty przewy Zszaj? wysokoSd zaplanowanych

przez Zamawiajqcego Srodk6w w budZecie na reahzailg zadania oraz jeSli

oka1e sig to konieczne do prawidlowej rcalizacir zadania lub przedmiotu

zapytania (w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na nalelytE jakoSi wykonania

przedmiotu zapytania oraz jego zgodnoS6 z celami zadania), albo w przypadku

nie otrzymania dofinansowania zadania.Informacja o zmianie treSci zapylania

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiaj4cego znajduj4cej sig

pod adresem: http://solisradius.pl/. W przypadku modyfikacji treSci zapytania

zostanie przedltaony termin skladnia ofert, a takLe o zmianie zostan4

najtanszej

vIII.
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poinformowane podmioty, do kt6rych wyslano zapytanie ofertowe lub

zostanie rozpisane nowe zapytanie'

w przypadku, gdy kilkazl,oaonych ofert przedstawiacbgdzie tak4 sam4 ceng

i bgdzie to cena najnizsza, a takae w przypadku, gdy oferty przewyaszaiq

wysokos6 zaplanowanych przez zamawiai4cego srodk6w w przypadku ofert

najni2szych, Zamawiai4cy uprawniony jest do podjqcia negocjacji

z Wykonawcami, ktorzy zlobyhtakie oferty. Wynegocjowanie ceny najniaszei

prowadzi6 bEdzie do zawarcia umowy z wykonawcq, z zastrzezeniem pkt 4

powyZej.

2 Wykonu*c4, kt6ry przedstawi najkorzystniejszq ofertg, w terminie 7 dni od

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

warunki umowy na przepfowadzenie audytu stanowi4cej zalqcznlk nr 6 do

zapytania ofertowego.

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo modyfikacji umowy'

JeZeli oferent, kt6rego oferta zostalawybrana, uchyla sig od zawatcia umowy

w terminie wskazanym w punkcie 6, ZamawiajEcy moze wybrac

naj korzy stn iei sz4 spo Sro d po zo stalych oferl'
g. Zal1cznrki do zapytania ofertowego stanowi4:

1) ,,W1'tyczne dotycz4ce audytu zewngtrznego

finansowanych w czglci lub w caloSci ze Srodk6w

ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz

6.

-
8.

zadafrlprojektow

PFRON w ramach

zatrudnianiu os6b

niepetnosprawnych" - zal4cznlk nr l,
2) Formularz ofertowy - zaLqcznlknr 2,

3) Oswiadczenie o bezstronnoSci i niezalehnoSci (podmiot) - zal4czntk nr 3a,

4) Oswiadczenie o bezstronnoSci t niezalehnoSci (osoba) - zal4cznik nr 3b,

5) Wykaz audYt6w - zalEcznrknr 4,

6) Wykaz audytow - zaL4czniknr 4 - przykladowo wypelniony'

7) Wykaz os6b - zal4cznikm 5,

S) Wykaz os6b - zalqcznlknr 5 - przykladowo wypelniony'

9) Umowana przeprowadzenie audyu - zil'qcznrk nr 6'

l}.ZapyIanie ofertowe wraz z zalqcznikami s4 dostqpne do pobrania ze strony

internetowej www. solisradius.pl

1 1. WyjaSnienia i informacje dotyczqce zapytania ofertowego moana uzyskai pod

nrtelefonicznym 513 071 130.
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