
Rreszowskie §itgt..,arłyszcnle Na Rzecz Dzhł
Niepełnosprłe,mych i Auffiycznych

§olls ftADlu§
35-ó04 Rzesrów, ul. Goździkowa 11B
tel, 691, 587 9Ą5 hllP 813-3t-t5-58Ó

, Rzeszów, dnia 23 stycznia})Z3 r.

INF,ORMACJA

dotycząca zakończenia postępowania ofertowego

W dniu 23 stycznia 2023 r. zakończono postępowanie ofertowe nr 1 z dnia
02 stycznia ż023r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. ,,Ośrodek
Terapeutyczny SOLIS RADIUS", współfinarrsowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 112020, realizowanego na
podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZOl000ż04l09lD z dnta l1 rnaja 202l r.

1. Zapytante ofettowe złożono do co najmniej trzęch potencjalnych wykonawców
i upubliczniono je na stronie internetowej Stowarzyszenia SOLIS RADIUS - Rzeszów:
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2. W odpowiędzi nazapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferly od:

1) Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC Audit Partner Sp. z o.o.; ul. Armii
Krajowej I5l7 ; 45-07 1 Opole;

2) LEXUS AUDIT Spółka z o.o.; ul. Powstańców 25A; 31-422 Kraków;
3) KPW Audytor Sp. z o.o.; ul. Tymierrieckiego ż5cl4l0; 90-350 Łódż.

3. W stosurrku do ww. ofeń zapadły następujące rozstrzygnięcie:

Etap I (w dniu 17.01.2023r.)
1) Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC Audit Partnęr Sp. z o.o.; ul. Armii

Krajowej I5l7 ; 45-07 1 Opole,
oferla wpłynęła w dniu 09 stycznia 2023r., po jej rozpatrzentu od w toku
po stępowania ofertowe go stwierd zono, ze oferent :

a) złożył oferlę na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zap.ofert,);
b) złożył oświadczenie o bezstronności i niezależności w imieniu reprezentowanego

podmiotu (zŃącznik nr 3a do zap.ofert.);
c) złożył oświadczenia o bezstronności t nięzależności osób zapropollowanych do

przęprowadzenia audytu (załącznik nr 3b do zap.ofer1.);



d)

e)
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złożył wykaz wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze
środków publicznych z tętminami ich wykonania (załącznik nr 4 do zap.ofert.);
złożył wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu audytu wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (załącznik
nr 5 do zap.ofert.);

f) nie złoąlł dokumentu podmiotu" potwierdzająceeo kwalifikacje uprawniające do
przeprowa dzęnia zadania audytowe go ;

g) złożył dokumenty osób, które będą bezpośrednio prowadziły audyt, potwierdzające
kwalifikacj e zawodowe uprawniaj ące do przeprowa dzenia zadartia audytowego.

h) ńoZył 32 kserokopie protokołów odbioru (rekomendacji) z przeprowadzonych
audytów wyszczególnionych w ,,Wykazie wykonanych audytów zadai lub
projektów finansowanychze środków publicznych z terminami ich wykonania"

Otrzymana oferta nie spełniła kryteriów zapytania ofertowego.

LEXUS AUDIT Spółka zo.o.; ul. Powstańców25A;3I-422 Kraków,
oferta wpłynęła w dniu 12 stycznia 2023r., po jej rozpatrzeniu od w toku
po stępowania o fertowe go stwierdz ono, że oferent :

a) ńożył ofertę na formularzu ofertowym (zńączniknr 2 do zap.ofert.);
b) dożył oświadczenie o bezstronności i nięzalężności w imieniu reprezentowanego

podmiotu (zńączniknr 3a do zap.ofert.);
c) ńożył oświadczenia o bezstronności i niezalężności osób zaproponowanych do

przeprowadzenia audytu (załącznik nr 3b do zap.ofert.);
d) ńożył vłykaz wykonanych audytów zadń lub projektów finansowanych ze

środków publicznych z terminami ich wykonania (załącznik nr 4 do zap.ofert.): nie
wykazano minimalnego doświadczenia w zakresie audytowania przynajmniej
trzech zadań lub projektów finansowanych ze środków publiczn},ch. w}rkazano
wprawdzie 5 audytów. ale dotyczących t},lko 2 zadanlprojektów;

e) złożył vłykaz osób które będą uczestniczyó w wykonywaniu audytu wtaz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia:
u członków zespołu audytorskiego (zńącznik nr 5 do zap.ofert.): nie wykazano
minimalneqo doświadczenia w zakresie audytowania prz}rnajmniej trzech zadań lub
projektów finansowanych ze środków publicznych. wvkazano wprawdzie 5

audytów. ale dotyczących §,lko 2 zadanlprojektów;
f) złożył dokumenty podmiotu oraz osób które będą bezpośrednio prowadziły audyt,

potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniĄące do przeprowadzenia zadania
audytowego.

g) złożył 5 kserokopii protokołów odbioru (rekomendacji) z przeprowadzonych
audytów wyszczególnionych w ,,Wykazie wykonanych audytów zadń lub
projektów finansowanychze środków publicznych z terminami ich wykonania"

Otrzymana ofeńa nie spełniła kryteriów zapytania ofertowego.

KPW Audytor Sp. z o.o.; ul. Tymienieckiego 25cl4l0;90-350 Łódź,
oferta wpłynęła w dniu 12 stycznia 2023t., po jej rozpattzenhs od w toku
postępowania ofertowe go stwierdzono, że oferent :

a) złożył ofertę na formularzu ofertowym (załączniknr 2 do zap.ofert.);
b) ńożył oświadczenie o bezstronności i niezależności w imieniu reprezentowanego

podmiotu (zŃącznik nr 3a do zap.ofert.);;
c) ńożył oświadczenia o bezstronności i niezależności osób zaproponowanych do

przeprowadzenia audytu (zńączniknr 3b do zap.ofert.);
d) ńożył wkaz wykonanych audytów zadah lub projektów finansowanych ze

środków publicznych z terminami ich wykonania (załącznik nr 4 do zap.ofert.),
niemniej jednak w kolumnie Zalłes audytu napisń: ..audyt projektls" lń ..audyt
grantu" lub ..audyt wewnętrzny" w związku z powyższym nie do końca mozna

2)

3)
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określió jego zakresu. z jakich środków był realizowan}, można się dom},ślić z
protokołów;

a) złożył wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu audytu wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (załącznik
nr 5 do zap.ofert.): czŁonęk zespołu audytorskiego nie ma w}zkazanego
doświadczenia w zakresie aud}ztowania prz},najmniej trzech zadań lub projektów
finansowanych ze środków publiczn}rch - w}rkazano 2 zadalrialprojekty;

b) złożył dokumenty podmiotu oraz osób które będą bezpośrednio prowadziły audyt,
potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania
audytowego.

c) złożył 6 kserokopii protokołów odbioru (rekomendacji) z ptzęprowadzonych
audytów wyszczegolnionyclr w ,,Wykazie wykonanych audytów zadań lub
projektow finansowanychze środków publicznych z terminami ich wykonania"

Otrzymana oferla nie spełniła kryteriów zapytania oferlowego.

w zwiqzku z tym, że żadna ofertu nie spełniła kryteriów zapytania ofertowego,
dokonuno symulacji ocen w taki sposób - jak gdyby każdy z oferentów uzupełnił swojq
ofertę w zukresie powyższych braków (wymogów) * ctby można było określić, która oferta
jest najkorzystniejsza, po to by wyznaczyć dla podmiotu, który jq złożył, dodatkowy
termin na dokonanie uzupełnień i wyjaśnień.

Po przeprowadzeniu symulacji ocen jej wyniki przedstawiły się w sposób następujący:

Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC Audit Paftner Sp. z o.o.:
100 pkt (w przypadku uzupełnienia dokuntentu podmiotu, potwierdzajcycego lołalifikac.je
zawodowe uprawniai qce do przeprowa.dzenia zadania audytywnego)

KPW Audytor Sp. z o.o.:
32 pkt (w przypadku vlykazania doświadczenia. w realizac.ji minimum 3 zadań/projektów
przez członka ze społu audytor s kie go fina ns ow anych ze środków publicznych)

LEXUS AUDIT Spółka z o.o.i
26,5 pkt (w przypadku wykazania doświadczenia w realizacji minimum 3 zadań/projektów
finans ow anych ze śr odków publicznych)

Etap II (od dnia 18.0].2023r. do 23.01.2023)

W związku zpov"ryższym, zastosowano zapis części VI. pkt 6 zapytania ofertowego
i w dniu 17 .01.2023 r. przesłano e-mailem pismo do Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o.
oraz DPC Audit Partner Sp. z o.o. w sprawie uzupełnienia zapytania ofeftowego.

W dniu 18 stycznia 2023r. otrzymano ę-mailem uzupełnienie: 1 pismo przewodnie *
2 dokumenty.

Ww. dokumenty w formie papierowej wpłynęły do zamawiającego 20 stycznia
2023t.

Uzupełniona dokumentacja zawiera wszystkie dokumenty podlegające uzupełnieniu
w związku z pov,,ryższym uzupełniona oferta Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o, oraz
DPC Audit Pattner Sp. z o.o., spełnia kryteria zapytania oferlowego w związku z czyn jest
,,oferlą ważną",
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4. Zgodnte z rozdziŃęm VIII pkt 14 ,,Wylycznych w zakresie kwalifikowalności klsztów
w ramach ctrt. 36 uslawy o rehabilitttcji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych " stanowiących załącznik nr 8 do ,,Zasad wspierania realizacji zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych
organizacjom pozarzqdowym przez PFRON" w ramach konkursu ofert, zasadę
konkurencyjności uwaza się za spełnioną w przypadku gdy Zleceniobiorca pomimo
wysłania zapytanta ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców i upublicznienia
zapytania ofertowego otrzymał tylko jedną ważną ofertę.

W związku z pov,lyższym w wyrriku postępowania ofertowego wyłoniono oferlę
Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC Audit Partner Sp. z o.o.; ul. Armii Krajowej
I5l7;45-071 Opole.

Powyższa oferta:

- spełnia kryteria zapytania ofertowego;

- nie ptzekracza wielkości środkow przęznaazonych na sfinansowanie zamówienia;

- otrzymała najwyższą ilość punktów;

- została sporządzona w sposób rzetelny i skrupulatny;

- nie budzi wątpliwości co do niezbędnego doświadczenia oferenta oraz dysponowania
przez niego osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie
prowadzenia audytu.


