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Dotvczv :, zapvtania o/ertoweeo w zakresi

W zwi4zku :z realizacj1 projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob

Niepelnosprawnych rv ramach konkursu 112020, wykonywanego na podstawie umowy
o dofinansowanie nunner ZZAl000204l09lD z dnia 11 maja 2021 r., ZarzEd Rzeszowskiego

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w
Rzeszowie zwraca si<p z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie audytu ww. projektu,
zwanego dalej,,proj ektem".

Planowana wartoS6 arudytowanego projektu 1566 959,20 zl (slownie: jeden milion pig6set

szeS6dziesi4t szeS6 tys igcy dziewigiset pigcdziesi4t dziewig c z\ 20 / 10s).

L Nazwa i adresr Zamawiajgcego

Rzeszowskie Sitowarzyszenie na Ptzecz Dzieci Niepelnosprawnych
i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie

ul. Gozdzikowa l lB
35 -604 Rzesz6w

II. Tryb udzielen'ia zam6wienia

Zamowienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Zamawraj4cy nie podlega

przepisom ustawy z dnia29 stycznia20}4 r. Prawo zam6wieri publicznych.

nI. Opis przedmi,otu zam6wienia

1. Przedmiotem zam6wienia jest przeprowadzenie audytu zewngtrznego, kt6rego

celem jest uzyskanie przez Zamawiaj4cego racjonalnego zapewnienia, 2e koszty
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poniesione w ramach realizacji projektu s4 kwalifikowalne, a projekt jest

realizowan,y zgodnie z przeprsami prawa, z wnioskiem i umow4 oraz wydanie

opinii w tym zakresie w formie raportu/sprawozdania.

Zakres audlytu zewngtrznego.

Zakres czy'nnoSci audytowych, jakie audytor zobowiEzany jest wykona6 w trakcie
pzeprowa'dzanego audytu i jakie winny byi ujgte w sporz1dzanej opinii, okreSla

szczeg6lolvo dokument pn. ,,Wytyczne dotycz1ce audytu zewngtrznego

zadan/proj,ekt6w finansowanych w czgici lub w caioSci ze Srodk6w PFRON w
ramach ustawy o rehabilitacjr zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b

niepeinosprawnych", kt6ry stanowr zal4cznik nr 1 do niniejszego zapytania

ofertowego. Wskazany w zdaniu poprzedzajqcym dokument stanowic bgdzie

nadto intelgraln4 czgS6 umowy o udzielenie zam6wienia zawartej z wybranym
audytorem.

Stosownie do wytycznych wskazanych powyZqj, Audytor ma za zadanie

dokonanie oceny dokument6w finansowych i rzpczorych w odniesieniu do

dzialan zreahzowanych przez Zamawiajqcego. Oce4ie audytora podlega zgodnoSi

realizacjr projektu z jego zalshenrami okreSlonymi we wniosku oraz w umowie.

Podczas audytu badana jest wiarygodnoSi danycll, zar6wno liczbowych jak i
opisowych, zawartych w przedstawionych ptzez f,amawiaj1cego dokumentach

zwiqzany ch z r ealizow anym proj ektem.

W ramach audytu badane jest w szczegolnoici czy:

a) ksipgi rachunkowe - w czgSci dotfcz4cej ewidencji zdarzen

gosipodarczychzwiqzarrychzrealizacj4projf ktu,

b) dowody ksiggowe, stanowi4ce podstawg d{konania zapis6w w ksiggach

rachunkowych,
c) zestawienia sporz4dzone na podstawie d$kument6w potwierdzai4cych

poniesienie koszt6w (faktur VAT iilub innych dokument6w

o rr5wnowaZnej wartoSci dowodowej) przedfladane przez Zamawiai4cego

do r o zliczenia pr zy znane go do fi nan sowani a,

s4 zgorlne ze stanem rzeczywistymrcalizacji pr{ektu (w tym czy prawidlowo,

rzetelnie i jasno przedstawiaj4 sytuacjg finafisow4 i maj4tkow4 projektu,

wedlug stanu na dziefi sporz4dzania ww. dokument6w), a tak2e czy

odpowiadaj4 wymogom zawartym w umowie.

3. Po przeprowadzeniu audytu audytor zobowi4z/ny jest do przygotowanla

raportur/sprrawozdania z audytu w spos6b szczeg6fowo okreSlony w zal1cznlku

nr l. Zamawiaj4cy ma prawo odniesienia sig do rapQrtu/sprawozdania.
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Warunki udziialu w postgpowaniu

o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig podmioty, kt6re wypeiniaj4 wskazane w
zal.4cznrku nr 1 kryteria, a to: posiadaj4 niezbgdne doSwiadczenie oraz dysponujq
osobami o odprowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu w zakresie przeprowadzenia
audytu.

I. Przez podmioty posiadaj4ce niezbgdne doSwiadczenie nalely rozumied
podmioty:

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

zadan lub projekt6w finansowanych ze Srodkow publicznych
(przynaj mniej 3 zadanial proj ekty),

c) Posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie zwi4zane z badaniem
prawidlowoSci wykorzy stania Srodk6w publicznych,

d) Posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie w przeprowadzaniu

audytu zewngtznego i/lub audytu wewngtznego.
2. Przez osoby posiadaj4ce kwalifikacje i doSwiadczenie w zakresie

przeprowadzania audytu naleZy rozumiei osoby spelniaj4ce warunki
okreSlcne w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicz:nych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z p62n. zm.). W przypadku os6b, kt6re

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

3. Podmiot ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany do zloaenia:
a) Wykazu wykonanych audyt6w, zadah lub projekt6w finansowanych ze

Srodk6w publicznych wraz z termjnem ich wykonania oraz
wskazaniem 2r6dla finansowania (zal4czryrik nr 4),

b) Wykazu os6b, kt6re bgdq uczestniczy6 w wykonaniu audytu wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i do5wiadczenia
(zalEcznik nr 5),

c) Potwierdzonych za zgodnoS6 z oryginalem dokument6w
potwierdzaj4cych kwalifikacje zarVodowe uprawniaj4ce do

przepro wa dzenia zadania audytowe go.

d) Dokumenty nale?y skladai w jEryl{,, polskim. W przypadku

dokument6w obcojgzycznych, winno zosfiai zlohone takZe ttumaczenie
dokonane przez tlumacza przysigglego.

W.'w. dokumenty powinny dotyczyc zar6wno kwalifikacji i doSwiadczenia

os6b, ktore bEd4 bezpoSrednio przeprow4dzaly audyt, jak i r6wnieZ
poclmiotu ubiegaj4cego sig o udzielenie zamdwienia.

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

zlo2enia dokument6w potwierdzaj4cych posiadanie odpowiedniego

doSwiadczenia w postaci, np. protokol6w odbioru audytu.
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Audyt winien zostac przeprowadzony przez co najrnniej dwuosobowy zesp6l.
w sklrad zespolu powinna wchodzii co najmniej jedna osoba posiadaj4ca

uprawnienia bieglego rewidenta.

Podmiot i osoby uczestniczqce w przeprowadzaniu audytu powinrry spetniai
wymog bezstronnoSci i niezalcznoSci w stosuLnku do Zamawiaj4cego.
BezstronnoSi i niezale2noSi nie s4 zachowane, tiezeli osoba lub podmiot
przeprowa dzaj Ecy audyt zew ngtr zny :

a) Posiada udzialy, akcje lub inne tytuly wlasnosci uzamawia.j4cego lub
w jednostce z nim stowarzyszonej, drtminuj4cej , z,ale2.ne.i lub
wspolzaleZnej, w kt6rej ma przeprowadzic erudyt,

b) Jest lub byi w ci4gu ostatnich trzech lat przedstawicielem prawnym
(pelnomocnikiem), czlonkiem organ6w nadzorczych b4dt.

zarz4dzaj7cych lub pracownikiem Zamawiaj4cego lub albo jednostki z

nim stowarzyszonej, dominuj4cej , zaleznej lub wsp6lzale4ne.i,

c) Osi4gn4l, chociazby w jednym roku w oi4gu ostatnich 5 lat, co

najmniej 50 % przychodu rocznego z t1fiilu Swiadczenia uslug na

rzecT- Zamawiaj1cego, jednostki wobec niego dominuj4cej lub
jednostek z nim stowarzyszonych, jednostek od niego zale2nych lub
wsp6lzale2nych nie dotyczy to pierwszego roku dzialalnoSci
podmiotu przeprowad zajqcego audy't,

d) W ci4gu ostatnich 3 lat uczestniczyl w sporz4dzaniu dokument6w
stanowi4cych przedmiot audytu zewngtrzneigo.

e) Jest malzonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do
drugiego stopnia lub jest zwi4zany z tytulu opieki. przysposobienia
lub kurateli z osob4 zarz4dzajEc4 lub bgd4ciQ w organach nadzorczych
Zamawial4cego, albo zatrudnia przy prowadLzeniu audytu takie osoby"

f) Jest lub byl zaangalow-any w planorvanie. realizacjE. zav4dzante
projektem.

e) Z innych powod6w nie spelnia rvarunkow bezstronnoSci

i niez.aleZnoSci.

Osob1,- uczestnicz4ce w- przeprow-adzaniu audytu poi,vinny spelniai wyn-rog

bezstronnoSci i niezale2noSci r6wnie2 w stosunku dlo Paristw-ow'ego Funduszu

Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych (PFRON). Poprzez spelnianie tego
warunku rozumie sig przede wszystkim nie pozosrtawanie w stosunku pracy
z PFRON osob wykonuj4cycli audyt.

W zwizpzku z powylszym podmiot ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest

zobligcrw-any do zlohenia oSn'iadczenia o bezstronnoSci i niezale2noSci r.r,

imieniu swoim oraz oSwiadczeri o bezstronnoSci i niezaleZnoSci os6b.

wyszcz:eg6lnionych w .,Wykazie os6b. ktore bgd4 uczestniczy6 w rvvkonaniu
audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zau'odowych i

doSwiadczenia"
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9. Powy2sze oSwiadczenie o bezstronnoSci r niezaleLnoSci stanowi zal4cznik nr
3a i 3b do zaovtania.

Termin realizacji zam6wienia

Rozpoczgcie aLudytu musi nast4pi6 nie wczeSniej niZ
70o/o l1cznych koszt6w kwalifikowalnych projektu i

poniesieniem conaj mniej

obj46 co najmniej 90 %
jego kosztow.

Planowany termin przeprowadzenta audytu: matzec 2022 r.

Termin i spos6b skladania ofert

1. Ofertg ndle?y zlo2yt na formularzu stanowi4cym zal4cznik nr 2 do zapytama
wraz z w'Fmaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiaj1cego w terminie do
15 listopada202l r. do godziny 15.00.

2. Ofertg mo2na dorqczy1, Zamawiajqcemu:
1) OsobiScie pod adresem do korespondencji Zamawiaj4cego, w godzinach

pracy, tj. w dni powszednie od 7.30 do 15.30. z zachowaniem re2imu
sanitarnego obowi4zuj4cego w lokalach stowarzyszenia,

2) Pocztq,/kurierem na adres do korespondencji, przy czym termin zlo2enia
oferty uznaje sig za zachowany, jezeli oferta wplyngla do Zamawiaj4cego
przed terminem okreSlonym w ust. 1.

3. Oferent ponosi odpowiedzialnoSi zadotrzymanie terrninu dostarczenia oferty.
4. Oferta i 

"vszystkie 
zal4cznlki winny byi podpisane przez osobg uprawnion4 do

reprezentacji.

5. Wrazzofert1nale2y zlo2y(, wszystkie wskazane doftumenty i oSwiadczenia.

6. Ie2eli zl<>zone oSwiadczenie lub dokumenty lvymagaj4 uzupelnienia lub
wyjaSnienia, Zarrnawiaj4cy, o ile uzna to za zasadneS mole wyznaczyt, dodatkowy
termin na zlo2enie uzupelnien lub wyjaSnieri.

7. ZamawiajiEcy zastrzega sobie prawo szczeg6ftowego sprawdzania stanu

faktycznego z przedlo2onymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym r6wnie2
poprzez u,ezwanie oferenta do wyjaSnienia treSci dokrument6w lub przedlolenia
dodatkowych dokument6w

Kryterium w),boru oferty
Zamawiaj4cy dokona oceny (O) ofert na podstawie krytprium:

- C: cena, \ /aga - 50 pkt

- D: doSwiadczenie oferenta (podmiotu skladaj4cego ofertg) w badaniu zadari lub
projekt6w finansowanychze Srodk6w publicznych w okresie ostatnich 5 lat, tj. od
01 stycznia 2011 r. (liczy sig data zakoncze1ia audytu), waga - 50 pkt

przed

musi

VI.

VII.



Punkty zostan4 przyznane wg wzoru:

0:C+D

gdzie

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

D zostanie obliczone wg wzoru:
A od3 do 6; D:5
A od 7 do 111 D: 10

A od 13 do 1[f; D:20
A od 19 do2!i; D:30
A od26do30;D:40
A powyZej llt; D:50
gdzie A oznacza iloSc przeprowadzonych przez oferenta audyt6w dotycz4cych zadan
lub projekt6'w czgSciowych lub caloSciowych finansowanych ze Srodk6w
publicznych.

VIII. Postanowienia koricowe

1. O wybrrrze oferty Zamawiaj1cy powiadomi niezwlocznie wszystkie podmioty,
ktore zloLyly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.

Oferta nie spelniaj4ca wymagari formalnych luh merytorycznych niniejszego
zapytaniaw szczeg6lnoSci zloAona po terminie, niekompletna lub nie bgdEca

ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywil[rego albo zawieraj4ca inne
rozpoznane nieprawidlowoSci, zostanie odrzucorla bez jej rozpatrywania.
Zamaw'iajqcy nie przewiduje procedury odwofawczej. Z tyatu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przysluguj4 Zaflne roszczenia przeciwko
Zamaw'iaj4cemu.

4. Zamaw'ia14cy mohe nle wybrad Zadnej oft4Y lub zmodvfikowa6'Lamaw'ra14cy mohe nie wybrac Zadnej ofbrfy lub zmodyfikowa6 treSi
zapytaria ofertowego, w szczeg6lnoSci ze wzglpdu na koniecznoSi usunigcia
wad :zapytaria, dostosowania zapytania do wymagari powszechnie

obowiqzuj4cych przepis6w prawa lub irlnych regulacji wiqz4cych
Zarnav,iaj1cego, jeZeli zlo2one oferty przewylslaj4 wysokoSd zaplanowanych
przez 1l-amawiaj4cego Srodk6w w budzecie na realizacjg zadania oraz jeSli

oka2e sig to konieczne do prawidlowej reali4acji zadania lub przedmiotu
zapytania (w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na nale?yt4 jakoSi wykonania
przedmLiotu zapytania or az j e go zgodnoSd z celatni zadania), albo w przypadku

nie otrzrymania dofinansowania zadaria.Informacja o zmianie treSci zapylania
zostanie zarr\eszczona na stronie intemetowej Tamawiaj4cego znajduj4cej sig

pod adnesem: http:i/solisradius.pll. W przypadkq modyfikacji treSci zapytania

zostanie przedtulony termin skladnia ofert, a tak2e o zmianie zostan4

2.



7

poinformowane podmioty, do kt6rych wyslano zapylanie of-ertowe lub
zostanie rozpisane nowe zapytanie.

5. w przypadku, gdy kllkazLozonych ofert przedstawiacbgdzie tak4 sam4 cenq
i bgdzie to cena naini?sza, a takle w przypadku, gdy oferty przewyzszaj4
wysokoSi zaplanowanych przez Zamawiaj4cego Srodk6w w przypadku ofer-t

najni2szych, Zamawiaj4cy uprawniony jest do podjgcia negocjac.ji
z Wykonawcami, kLorzy zloLyli takie oferty. Wynegocjowanie ceny r-rajni2sze.i

prowaclzic bgdzie do zawarcia umowy z Wykonawc4, z zastrzeheniem pkt 4

powyztj.
6. Z Wykonawc4, kt6ry przedstawi najkorzystniejsz4 ofertg, w terminie 7 dni od

dnia wyboru ofefty, zostanie zawarla umowa pod warunkiem, 2e zaakceptujc
warunk.i umowy na przeprowadzenie audytu stanowi4cej zal4cznik nr 6 do

zapytania ofertowego.

7. Zamaw,iaj4cy zastrzega sobie prawo modyfikacji umiowy.

8. Jezeli Oferent, kt6rego oferta zostala wybrana, uch1,la sig od zawarcia umowy
w terminie wskazanym w punkcie 6, ZarnawiajEcy moze wybrai
naj korz:ystniej sz4 spo Sr6d pozo stalych ofert.

9. Zalqcn'ikr do zapytania ofertowego stanowi4:
1) ,,\\i y'tyczne dolyczqce audytu zewngtrznego zadarilprojekt6w

finansowanych w czgSci lub w caloSci ze Srodk6w PFRON w ramach

ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoleczntj oraz zatrudnianiu osob

nie,pelnosprawnych" - zal4cznik nr 7,

2) Formularz ofertowy - zalEcznik nr 2,

3) OSwiadczenie o bezstronnoSci i niezaleznoSci (prodmiot) - zal4cznik nr 3a,

4) OSwiadczenie o bezstronnoSci i mezale2noSci (osoba) - zalqcznik nr 3b,

5) W,ykaz audy6w - zal4cznrknr 4,

6) W'ykaz audyt6w - zal4czniknr 4 - przykladowc, wypelniony.
7) W'ykaz os6b - zaLEcznlknr 5,

8) W.gkaz os6b - zal4cznlk nr 5 - przykladowo wypelniony.
9) Unnowa na przeprowadzenie audyu * zal4cznlk nr 6.

10. Zapytatnie oferlowe wraz z zal4cznikami s4 dostgpne do pobrania ze strony
internetlowej ww.w. solisradius.pl

I l. WyjaSrLienia i informacje dotycz4ce zapytania ofertowego moZna uz1'skai pod

nr telefonicznvm 513 071 130.


