Rzesz6w, dnia l6listopada 2021 r.

nas;ffifffirlranzecrmci

#*ffiffi'
INFORMACJA
dofycz4ca zakoficzenia postgpow a n ia ofertowego

W dniu lr5 listopada 2021 r.

zakohczono postgpowanie ofertowe z. dnia
28 paLdziernlka 202Ir. na przeprowadzenie audytu zewngtrznego projektu pn. ,,OSrodek
Terapeutyczny SOLIIS RADIUS", wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Pat'rstwowego Funduszu

Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w ramach konkursu l/2020, realizowanego na
podstawie umowy o clofinansowanie numer 22O1000204109/D z dnia I I maia 2021 r.
1. Zapytame ofertorve zlohono do co najmniej trzech potencjalnych wykonawc6w
i upubliczniono je na stronie intemetowej Stowarzyszenia SOLIS RADIUS - Rzesz6w:
http ://solisradius.pl, oraz
https ://solisradius.Jrllaktualnosci/
http //s
:

o I i s rad i u s. p I I

zapytania- of ertow e /

https://solisradius.ltl/zapytanie-ofertowe-z-dnia-28-pazdziemlka-2021-r-audyt-zewnetrznyl
https://solisradius.lrl/wp-content/uploads/202
pobierz.pdf
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2. W odpowiedzi na:zapytanie ofertowe wplyngla I oferta od Konsorcjum firm Audit Lab Sp.
z o.o. oraz DPC A. Danylczenko i Sp6tka Sp.J.; ul. Armii Krajowej l5l7;45-071 Opole.
a

J.

4.

W stosunku do wrv. oferty zapadly nastgpuj4ce rozstrzygnigcie:
Oferta wplyngia w dniu 09.1I.2021r., po jej rczpatrzeniu, w toku postgpowania ofertowego
przyznano 100 pkt
Zgodnie z rozdziz*em VIII pkt 14 ,,lYytycznych w zakresie kwalifikou,alno.ici kosztou,
w ramach arL 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu ostib
niepelnosprawnycltc" stanowi4cych zal4cznik nr 8 do ,,Zasad u,spierania realizacji zadafi z
zakresu rehabilitocji zawodowej i spolecznej os6b niepelnosprawnych, zlecanych
organizacjom po:zarzqdowym przez PFRON" w ramach konkursu ofert. zasadg
konkurencyjnoSci uwaZa sig za spelnion4 w przypadku gdy Zleceniobiorca pomimo
wysiania zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawc6w i upublicznienia
zapy tania o ferto we g o otr zy mal tylko j edn4 w aLnE o fertE.

W zwi4zku z

pov,ryLszym w wyniku postgpowania' ofp{towego wyloniono ofertg
konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC A. Danylczenko i Sp6tka Sp.J.; ul. Armii
Krajowej l5l7 ; 45-07 1 Opole.
PowyLsza oferta:

-

spelnia kryteria zapytaria ofertowego;

nie przel<racza wielkoSci Srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie zam6wienia;
otrzymala najwylsza iloS6 punkt6w;
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.
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