Rzeszów, dnia 15 stycznia 2021 r.

INFORMACJA
dotycząca zakończenia postępowania ofertowego

W dniu 15 stycznia 2021 r. zakończono postępowanie ofertowe z dnia 15 grudnia 2020 r. na
przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS
RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018, realizowanego na podstawie umowy
o dofinansowanie numer ZZO/000156/09/D z dnia 29 kwietnia 2019 r.

1. Zapytanie ofertowe złożono do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców
i upubliczniono je na stronie internetowej Stowarzyszenia SOLIS RADIUS – Rzeszów:
http://solisradius.pl , oraz
https://solisradius.pl/aktualnosci/
https://solisradius.pl/zapytania-ofertowe/
https://solisradius.pl/zapytanie-ofertowe-z-dnia-15-grudnia-2020-r-na-przeprowadzenieaudytu-zewnetrznego/
https://solisradius.pl/wp-content/uploads/2020/12/00-Zapytanie-ofertowe-_AUDYTpobierz.pdf
2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty od:
1) KPW Audytor Sp. z o.o.; ul. Tymienieckiego 25C/410; 90-350 Łódź;
2) konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC A. Danylczenko i Spółka Sp.J.;
ul. Armii Krajowej 15/7; 45-071 Opole.
3. W stosunku do ww. ofert zapadły następujące rozstrzygnięcia:
1) KPW Audytor Sp. z o.o.; ul. Tymienieckiego 25C/410; 90-350 Łódź,
oferta wpłynęła w dniu 04.01.2021r.
ww. oferta była niekompletna lecz jedyną ofertą, która wpłynęła przed terminem
określonym w zapytaniu ofertowym. W związku z powyższym, zastosowano zapis
części VI. pkt 6 zapytania ofertowego i w dniu 07.01.2021 r. o godz. 14.46 przesłano
e-mailem do oferenta pismo w sprawie uzupełnienia zapytania ofertowego z terminem
uzupełnienia dokumentów do dnia 11 stycznia 2021r. do godz. 24.00 na wskazany
adres emaliowy, natomiast oryginały dokumentów należało dostarczyć do dnia
14 stycznia 2021r. do siedziby zamawiającego.
W dniu 11 stycznia 2021r. o godz. 11.14, e-mailem otrzymano uzupełnienie,
3 dokumenty na 3 arkuszach.
Ww. dokumenty w formie papierowej wpłynęły do zamawiającego 12 stycznia 2021r.
Uzupełniona dokumentacja nie zawierała wszystkich dokumentów podlegających
uzupełnieniu.
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Oferent nie dostarczył oświadczenia o bezstronności i niezależności w imieniu
reprezentowanego podmiotu, wyszczególnionego w załączniku nr 3a do zapytania
ofertowego.
W związku z powyższym w dniu 15 stycznia 2021r. oferta została odrzucona bez jej
rozpatrywania.

2) Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC A. Danylczenko i Spółka Sp.J.; ul.
Armii Krajowej 15/7; 45-071 Opole,
oferta wpłynęła dnia 05.01.2021r. o godz. 10.50, czyli po terminie określonym
w zapytaniu ofertowym, tj. godz. 10.00 dnia 5 stycznia 2021 r. W związku
z powyższym, stosownie do punktu VIII. ppkt 2 Zapytania ofertowego z dnia
15 grudnia 2021r., oferta wniesiona po terminie podlega odrzuceniu bez jej
rozpatrywania.

W związku z powyższym w wyniku postępowania ofertowego, wobec braku
prawidłowo złożonych ofert, nie dokonano wyboru żadnej oferty, a postępowanie ofertowe
zostało unieważnione.
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