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W dniu 1 lutego 2021 r. zakohczono postgpowanie ofertowe z dnia 15 stycznia 2021t. na
przeprowadzenie audytu zewnqtrznego projektu pn' ,,OSrodek Terapeutyczny SOLiS
RADIUS", wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacii Osob
Niepelnosprawnych w ramach konkursu 112018, realizowanego na podstawie umowy o
dofinansowanie numer ZZOl000I56l09lD z dnia 29 kwietnia 2021 r.

I.

Zapytanie ofertowe zlolono do co najmniej trzech potencjalnych wykonawcow
.i upubliczniono je na stronie internetowej Stowarzyszenia SOLIS RADIUS Rzesz6w:
http://solisradius.pl, oraz
https //solisradius. pl/aktualnosci/
:

http //solisradius.pl/zapytania-oferlowe/
:

httgs://solisradius.pl/zapvtanie-ofertowe-z-dnia- 1 5-stYcznia-2021-r/
httns://solisradius.pl/wp-content/uploads/2021l01/Zapytanie-ofertowe.
pobierz.udf

2021-01-

2. W odpowiedzi nazapytanie oferlowe wptynqly 4 oferty od:
1) Konsorcjum firm Audit Lab'Sp, z o.o. oraz DPC A. Danylczenko i Sp6lka Sp..l.; ttl.
Armii Krajowej 1517 45-071 OPole;
2) Konsorcjum firm Grupa Gumulka-Euroedukacja Sp. z o.o. oraz Grupa GumulkaAudyt Sp. z o.o. Sp.K.; ul. Matejki 4;40-0ll Katowice;
3) Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o.; ul. Radzikowskiego 27103;33-31.5 Krak6w;
4) KPW Audytor Sp. z o.o.;ul. Tymienieckiego 25C1410; 90-350 LodL'
3. W stosunku do ww. ofert zapadly nastqpuj4ce rozstrzygnigcta:
1) Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC A. Danylczenko i Spolka Sp.J.; ul.
Armii Krajowej 1517;'45-071 OPole.
Oferta wplyngla w dniu 22.0I.2021r., po jej rozpatrzeniu, w toku poslgpowania
ofertowego ptzyznano 100 pkt
Gumulka-Euroedukacja Sp. z o.o. ordz Grupa GumulkaAudyt Sp. z o.o. Sp.K.; ul. Matejki 4;40-077 Katowice.
Oferta wplyngla w dniu 27.01.2021r., po jej rozpatrzeniu, w toku postqpowania
ofeftowego przyznano 96,5 Pkt

2) Konsorcjum firm Grupa

3) KPW Audyor Sp. z o.o.; ul. Tymienieckiego 25Cl4l0;90-3501-6d2'

jej

rozpatrzeniu, w toku postEpowania
ofertowego przyznano 52,5 pkt (oferent zalEczyl12 kserokopii protokolirw odbioru na

Oferta wplyngla

w dniu 28.01.2021r.,
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wykazanych ponad 30 audytow, dlatego nie uzyskal maksymalnej liczby punkt6w za
..doSwiadczenie ofetenta"

4)

FirmaAudytorskaINTERFIN Sp.zo.o.; ul. Radzikowskiego 27103;33-315 Krak6w,
Oferta wplyngla dnia 21 .01 .202h.
W postgpowaniu ofertowym u ww. oferenta stwierdzono nastgpuj4ce braki lub
niespelnienie wymog6w formalnych:
a) brak oSwiadczenia o bezstronnoSci i niezaleznoSci dla drugiej osoby
zaproponowanej do przeprowadzenia audytu;
audytorskiego wyszeg6lnieni w wykazie os6b, kt6re bgd4
uczestniczyc w wykonywaniu audytu wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i doSwiadczenia nie wykazuj4 sig doriwiadczeniem
w zakresie audytowania przynajmniej llizech zadah lub projekt6w
llnansowany ch z,e Srodk6w publicznych;
brak dokumentu podmiotu. potwierdzaj4cego kwalifikacje uprawniaj4ce do
przepro wa dzenia zadania audytowe go ;
brak dokum0nt6w dla jednego czlonka zespolu * kt6ry jest bezpoSrednio
zaplanowany do uczestnictwa w audycie - potwierdzajqcychjego kwalifikacje
zawodowe uprawniaj 4c e do przeprowadzeni a zadania audy'towe go ;
brak kserokopii protokol6w odbioru przeprowadzonych audyt6w,
wyszczeg6lnionych w ,,Wykazie wykonanych audytow zadah lub projekt6w
finansowanych ze Srodk6w publicznych z tetminami ich wykonania"

b) czlonkowie zespolu

c)
d)

e)

Ww. oferta nie spelnia wymog6w formalnych

i

zostaje odrzucona bez jej

rozoalrzenia.

z

powylszym w wyniku postgpowania ofertowego wyloniono ofertg
konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC A. Danylczenko i Sp6trka Sp.J.; ul. Armii
Krajowej 1517 45-071 Opole, ktora otrzymala 100,00 pkt.

W

zwt4zku

PowyZsta ofena:
spelnia kryteria zapytania of-erlowe go ;
nie przekracza wielkoSci Srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie zam6wienia;

nayy Zszq iloS6 punkt6w ;
zostala sporu4dzona w spos6b rzetelny i skrupulatny;
oIr zy mala

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

