Rzesz6w, dnia 15 stycznia 2021 roku

Szanowni Paristwo !

W zwi4zku z realizacj4 projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych w ramach konkursu l/2018, wykonywanego na podstawie umowy
o dofinansowanie numer ZZO/0001561091D z dma 29 kwietnia 2019 r., Zarzqd
Rzeszowskiego Stowarzyszenia naRzeczDzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS
RADIUS w Rzeszowie zwraca siE z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie audytu ww.
proj ektu, zwanego dalej,,proj ektem".

Planowana wartoSi audytowanego projektu I 140 186,48
czterdziesci tysigcy sto osiemdziesi4t szeSc ztotl,oo).

zl

(slownie: jeden milion sto

Maksymalna wysokoSi Srodk6w zaplanowananaprzeprowadzenie audytu: 6 000,00 zl brutto
(slownie: szeS6 tysigcy zloo/ns)

I.

Nazwa i adres Zamawiaj4cego
Rzeszowskie Stowarzyszenie na Frzecz Dzieci Niepelnosprawnych
i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie

ul. Saska 56
35

u.

-

630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zam6wienia
Zamowienie udzielane jest w trybie zapytaria ofertowego. Zamawiaj4cy nie podlega
przepisom ustawy z dnia29 stycznia2}}4 t Prawo zam6wiefipublicznych.

ilI.

Opis przedmiotu zam6wienia

l.

Przedmiotem zam6wienia jest przeprowadzenie audytu zewnEtrznego, kt6rego
celem jest uzyskanie przez Zamawiaj4cego racjonalnego zapewnienia, 2e koszty
poniesione w ramach realizacji projektu s4 kwalifikowalne, a projekt jest

1
L

realizowany zgodnre z przepisami prawa, z wnioskiem
opinii w tym zakresie w formie raportu/sprawozdania.
2.

i

umow4 otaz wydanie

Zakr es audytu zewnqtrzne go.

Zakres czynnoSci audytowych, jakie audytor zobowtqzany jest wykonai w trakcie
przeprowadzanego audytu i jakie winny byc ujgte w sporz4dzanej opinii, okreSla
szczeg6lowo dokument pn. ,,Wytyczne dotyczqce audytu zewngtrznego
zadan/projekt6w finansowanych w czgSci lub w calo6ci ze Srodk6w PFRON w

ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych", kt6ry stanowi zalqcznrk nr I do niniejszego zapytania
oferlowego. Wskazany w zdaniu poprzedzil4cym dokument stanowii bgdzie
nadto integraln4 czgsc umowy o udzielenie zam6wienia zawartej z wybranym
audytorem.

Stosownie do wytycznych wskazanych powyzej, Audytor ma za zadame
dokonanie oceny dokument6w finansowych i rzeczowyah w odniesieniu do
dzialan zreahzowanych przez Zamawiajqcego. Ocenie audytora podlega zgodnoSi
reahzacjr projektu z jego zaLoleniami okreSlonymi we wniosku oraz w umowie.

Podczas audytu badana jest wiarygodnoSi danych, zar6wno liczbowych jak i
opisowych, zawartych w przedstawionych przez Zamawialqcego dokumentach
zwiqzany ch z r ealizow anym proj ektem.
W ramach audytu badane jest w szczegolnoici czy:

a) ksiggi rachunkowe - w czgSci dotycz4cej ewidencji

zdarzeh

ch zw i4zany ch z r eahzacj 4 proj ektu,
dowody ksiggowe, stanowi4ce podstawg dokonania zapis6w

ksiggach

go sp o darc

b)

zy

w

rachunkowych,
c) zestawienia sporz4dzone na podstawie dokument6w potwierdzaj4cych
poniesienie koszt6w (faktur VAT i/lub innych dokument6w
o r6wnowaznej wartoSci dowodowej) przedkladane przez Zamawialqcego
do r o zhczenra pr zy znane go do fi nansowania,
s4 zgodne ze stanem rzeczywistym realtzacji projektu (w tym czy prawidlowo,
rzetelnie i jasno przedstawiaj4 sytuacjg finansow4 i maj4tkow4 projektu,
wedlug stanu na dzien sporz4dzanra ww. dokument6w), a takle czy
odpowiadaj4 wymogom zawartym w umowie.
a

J.

IV.

przeprowadzeniu audytu audytor zobowiqzany jest do przygotowania
raporln/sprawozdania z audytu w spos6b szczegolowo okreSlony w zalEcznlku
nr I. Zamawiaj4cy ma prawo odniesienia sig do raportu/sprawozdanra.

Po

Warunki udzialu w postgpowaniu
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig podmioty, kt6re urypelniaj4 wskazane w
zal4cznrku nr 1 kryteria, a to: posiadaj4 niezbgdne doSwiadczenie oraz dysponuj4

3

osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu w zakresie przeprowadzema
audytu.

L

Przez podmioty posiadaj4ce niezbgdne doSwiadczenie nale2y rozumiec
podmioty:

a)
b)

Dysponuj4ce osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
Posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie w zakresie audyowania

zadah

2.

3.

lub projekt6w finansowanych ze srodk6w publicznych

(przynajmniej 3 zadanial proj ekty),
c) Posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie zwiqzane z badaniem
prawidlowoSci wykorzy stania Srodk6w publicznych,
d) Posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie w przeprowadzaniu
audytu zew nqtr znego i/l ub audytu wewn gtrzne go.
Przez osoby posiadaj4ce kwalifikacje i doSwiadczenie w zakresie
przeprowadzama audytu naleZy rozumie6 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 osob, kt6re
bgd4 uczestmczy(, w wykonaniu audytu zewnEtrznego projektu warunki
wskaz,ane w ust. 1lit. b) - d) stosuje sig odpowiednio.
Podmiot ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany do zlo2enia:
a) Wykazu wykonanych audyt6w, zadah lub projekt6w finansowanych ze

Srodk6w publicznych wlaz

b)

z

terminem

ich

wykonania

oraz

wskazaniem 2rodla finansowania (zal4cznik nr 4).
Wykazu os6b, kt6re bgd4 uczestniczyc w w.ykonaniu audytu wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doSwiadczenia
(zal4cznlk nr 5),

c) Potwierdzonych za zgodnoSi z oryginalem dokument6*'
potwierdzaj4cych kwalifikacje zawodowe uprawniaj4ce do
przeprowa dzenta zadama audytow'e go.

d) Dokumenty nale?y sktadai w jgzyku polskim. W

przypadku

dokument6w obcojgzycznych, winno zostal, zlo2one tak2e tlumaczenie
dokonane pr zez tlumacza przysi g gle go.
W.w. dokumenty'powinny dotl,czyi zarorl'no ku,alifikacji i doSr,l'iadczenia
osr5b. kt6re bgd4 bezpoSrednio przeprowadzaly audyt. jak i r6w'niez
podmiotu ubiegaj4cego sig o udzielenie zamow'ienia.

4.

Ponadto podmiot ubiegaj4cy sig o udzielenie zamowienia jest zobligouan,v do

zloZema dokumentow potwierdzaj4cych posiadanie

odpow.iedniego

doSwiadczenia w postaci. np. protokol6r.r' odbioru audytu.

i.

Audyt winien zoslac przeprowadzony przez co najmniej dwuosobowy'zespol.
W skl:ad zespotu powinna wchodzii co najmniej jedna osoba posiadaj4ca
uprawnienia bieglego rewidenta.

6. Podmiot i

osoby uczestnicz1ce w przeprowadzaniu audytu powinny spelniai
vvym6g bezstronnoSci i niezaleznoSci w stosunku do ZarnawiajEcego.

4

BezstronnoSd i niezaleznoSc nie s4 zachowane, je2eli osoba lub podmiot
przeprowa dzaj 1cy audyt zewngtr zny :
a) Posiada udzialy, akcje lub inne tytuly wlasnoSci u Zamawnj4cego lub

w

jednostce

z nim stowarzyszonej, dominuj4cej,

zalehnej lub

olzaleinej, w kt6rej ma pr zepr ow adzi c audyt,
b) Jest lub byi w ci4gu ostatnich trzech lat przedstawicielem prawnym
w sp

(pelnomocnikiem), czlonkiem organ6w nadzorczych

b4dL

zarz4dzaj4cych lub pracownikiemzamawiaj4cego lub albo jednostki z
nim stowarzyszon€;, dominuj4cej , zale4nej lub w,spolzalehnej,

c) Osi4gn4l, chocia2by w jednym roku w ci4gu ostatnich 5 lat, co
najmniej 50 % przychodu rocznego z tl.tulu Swiadczenia usiug na
rzecz Zamawiaiqcego, iednostki wobec niego dominuj4cej lub
jednostek z nim stowarzyszonych, jednostek od niego zale2nych lub
wsp6lzaleZnych nie dotyczy to pierwszego roku dzialalnosci
podmiotu przeprowad zaj 4cego audyt,
d) w ci4gu ostatnich 3 lat uczestniczyl w sporz4dzaniu dokument6w
stanowi4cych przedmiot audytu zewngtrznego,
e) Jest malZonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do
drugiego stopnia lub jest zwiqzany z tytulu opieki, przysposobienia
lub kurateli z osob4 zarzqdzaj4c4 lub bgd4c4 w organachnadzorczych
Zamawial4cego, albo zatrudniaprzy prowadzeniu audytu takie osoby,
f) Jest lub byl zaangailowany w planowanie, realizacjg, zarz}dzanie
projektem,
g)
7,

Z innych

powod6w

nie spelnia warunk6w

bezstronnoSci

i niezaleznosor.
osoby uczestniczqce w przeprowadzaniu audytu powinny spelnia6 wym6g
bezstronnoSci i niezale2noSci r6wniez w stosunku do Pahstwowego Funduszu
Rehabilitacji osob Niepetnosprawnych (PFRON). Poprzez spelnianie tego
warunku rozumie sig przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy
z PFRON os6b wykonuj4cych audyt.

8.

w

zwi4zkuzpowylszym podmiot ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia jest
zobligowany do zlo4enia o5wiadczenia o bezstronnoSci i mezalehno6ci w
imieniu swoim oraz oSwiadczeri o bezstronno5ci i niezale2noSci os6b,
wyszczeg6lnionych w ,,wykazie os6b, kt6re bgd4 uczestniczyc w wykonaniu
audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doSwiadczenia"
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Powyzsze oSwiadczenie o bezstronnoSci
3a i 3b do zapytania.

i

mezale2noSci stanowr zal4cznik nr

V.

Termin realizacji zam6wienia
Aud1.t zewn7trzny powinien zostac pzeprowadzony w ostatnim miesi4cu reahzacji
pierwszego olkresu dofinansowania proj ektu tj . marze c 2021 r .
Ostateczny te,rmin przedstawienia spraw ozdaniah aportu z audytu Zamawiaj1cemu to
31 marca 2021 r.

VI.

Termin i sposrib skladania ofert

1.

2.

3.
4.

Oferlg nile?y zloLyc na formularzu stanowi4cym zalqcznrk nr 2 do zapytania
wraz z \^/ymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiaj4cego w terminie do
29 stycznia202l r. do godziny 15.00.
Ofertg molnadorgczy6 Zamawiaj4cemu:
1) osobiscie pod adresem do korespondencjr zamawiaj4cego, w godzinach
prac)/, tj. w dni powszednie od 7.30 do 15.30. z zachowaniem rezimu
sanit,arnego obowi4zuj4cego w lokalach stowarzyszenia.
2) Pocztqlkurierem na adres do korespondencji, przy czym termin zloaenia
ofert'y uznaje sig za zachowany, jeZeli oferla wplyngla do Zamawiaj4cego
przecl terminem okreSlonym w ust. l.
Oferent ponosi odpowiedzialnoSi za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.
Oferta i 'rszystkie zal4cznlki winny byd podpisane ptzez osobg uprawnion4 do
reprezentacji.

5. Wraz z ollertEnale?y zlo2y(, wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.
6. Je2eli zlo2one oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupelnienia lub

7.

VII.

wyjaSnienia,Zamawraj4cy, o ile uzna to zazasadne, moze Wznaczyc dodatkowy
termin na zlo2enie uzupelniefr lub wyj aSnieri.
Zamawiu-i4cy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu
faktycznego z przedloZonymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym r6wnie2
poprzez rvezwanie oferenta do wyjaSnienia treSci dokument6w lub przedlolenia
dodatko"rych dokument6w

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

-

C: cena, waga - 50 pkt

D: doSwiadczenie oferenta (podmiotu skladaj4cego ofertg) w badaniu zadari lub
projekt6rv finansowanych ze Srodk6w publicznych w okresie ostatnich 5 lat, tj. od

0l

stycznia 2016 r. (liczy sig data zakohczenia audytu), waga

-

50 pkt

Punkty zostanqprzyznane wg wzoru:

6=f+D
gdzie
C

:

Cena brutto oferty najtanszej

I

Cena brutto oferty badanej

x 50 pkt

D zostanie obliczone wg wzoru:

A od3 do 6; D: J
A od 7dol2;D:10
A od 13 do 18; D:20
A od19do25',D:30
A od26do30;D:40
A powyzej 30; D: 50
gdzie A oznacza iloSi przeprowadzonychprzez oferenta audyt6w dotycz4cychzadart

lub

projektow czgSciowych

lub

caloSciowych finansowanych

ze

Srodk6w

publicznych.

VIII.

Postanowienia koricowe

l. o wyborze oferty zamawiajqcy powiadomi niezwlocznie wszystkie podmioty,
ktore zloLyly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail,
2. oferta nie speiniaj4ca wymagafi formalnych lub merytorycznych niniejszego
zapytania w szczegolnoici zloZona po terminie, niekompletna lub nie bgd4ca
ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawieraj4ca inne
r ozp

J.

oznane nieprawi dlo wo S ci,

zo stani e o drzuco

na b ez j ej

r

o

zpatry w ama.

zamawiaj}cy nie przewiduje procedury odwolawczej. z tytulu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przysluguj4 zadne roszczenra przeciwko
ZamawiqEcemu.

4.

zamawrqqcy mohe nie wybrai zadnej oferty lub zmodyfikowai tresc
zapytania ofertowego, w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na koniecznoSc usunigcia
wad zapytania, dostosowania zapylania do wyrnagari powszechnie
obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych r:egulacji wi4a4cych
zamaw iaj lce go, j ezel i zlolone o ferty przew y Lszaj 4 wy s oko sc zaplano wanych
przez zamawiajqcego Srodk6w w budzecie na realizacjE zadania oraz jeSli
oka2e sig to konieczne do prawidlowej realizacji zadama lub przedmiotu
zapytanta (w szczeg6lnosci ze wzglgdu na nale|yti4 jakosc wykonania
przedmiotu zapytania oruz jego zgodnoS6 z celami zadania), albo w przypadku
nie otrzymania dofinansowania zadania.Informacja o zmianie treSci zapytania
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawraj4cego znajduj4cej sig
pod adresem: http://solisradius.pl/. w przypadku modyfikacji tresci zapytania
zostanie przedluhony termin skladnia ofert, a takhe o zmianie zostana

7

5.

poinformowane podmioty, do kt6rych wyslano zapytanie ofertowe lub
zostanie rozpisane nowe zapytanie.
W przypadku, gdy kllka zlohonych ofert przedstawiac bEdzie tak4 sam4 ceng
i bgdzie to cena najnrlsza, a tak2e w przypadku, gdy oferty przewyzszajq
wysokoS6 zaplanowanych przez Zamawiajqcego Srodk6w w przypadku ofert

najni2:;zych, zatr,awiajqcy uprawniony

6.

jest do podjgcia negocjacji

z Wykonawcami, ktorzy zloZyh takie oferty. Wynegocjowanie ceny najnizszej
prowa<lzic bqdzie do zawarcia umowy z wykonawcq, z zastrzezeniem pkt 4
powyzej.
Z wykonawc4, kt6ry przedstawi najkorzystniejszE ofertg, w terminie 7 dni od
dnia wyboru oferty, zostanie zawarra umowa pod warunkiem, ze zaakceptge
warunki umowy na przeprowadzenie audytu stanowi4cej zal4cznlk nr 6 do
zapy tatria

o

fe rto we g o

.

7. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo modyfikacji umowy.
8. JeLeli Oferent, kt6rego oferta zostalawybrana, uchyla sig od zawaretaumowy
w terminie wskazanym w punkcie 6, Zamawiaj1cy mohe wybrai
naj kor:zystni ej sz4 spo Sr6d pozo

9.

stalych o fert.
Zal4cznrki do zapytania ofertowego stanowi4:

1) ,,Vy'ytyczne dotycz4ce audytu zewnElrznego zadan/projektow
finLansowanych w czgSci lub w caloSci ze Srodk6w PFRON w ramach
usttawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych" - zalEcznik nr l,

2) Formularz ofertowy - zalEczniknr 2,
3) Oi;wiadczenie o bezstronnoSci i niezale2noSci (podmiot) - zal4cznik nr 3a,
4) OSrwiadczenie o bezstronnoSci i niezale2noSci (osoba) - zal4cznik nr 3b,
5) W"ykaz audyt6w - zal1cznlknr 4,
6) Wykaz audyt6w - zal1czniknr 4 - przykladowo wypelniony,
7) Wykaz os6b - zal1cznlknr 5,
8) W"ykaz os6b - zal1cznik nr 5 - przykladowo wypelniony.
9) Urnowa na przeprowadzenie audytu - zal4cznlk nr 6.
10. Zapytanie ofertowe wraz

il.

z

zalqcznlkami s4 dostgpne do pobrania ze strony
intemetowej www. solisradius.pl
WyjaSnienia i informacje dotycz4ce zapytania ofertowego moina uzyskai pod
nr telefbnicznym 51'X 071 130.
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