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INFORMACJA

dotycząca zakończenia postępowania ofertowego

W dniu 23 stycznia ż023 r. zakończono postępowanie ofertowe nr 2 z dnia
02 stycznia 2023r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. ,,Poradnia
Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS", współfinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1l2o2l, realizowanego
na podstawie umowy o dofinansowanie nulner ZZOl000220l09lD z dnia 21 kwietnia 2022 r.

l. Zapytanie ofeftowe złożono do co najmniej trzęch potencjalnych wykorrawców
i upubliczniono je na stronie internetowej Stowarzyszenia SOLIS RADIUS - Rzeszów:
blĘ;11rq_lrx_ł_q|u1pl, oraz
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2. W odpowiedzi nazapytanię ofertowe wpłynęły 3 oferty od:

1) Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC Audit Partner Sp. z o.o.; ul. Armii
Krajowej l5l7 ; 45-071 Opole;

2) LEXUS AUDIT Spółka z o.o.; ul, Powstańców 25A; 3I-422 Kraków;
3) KPW Audytor Sp. z o.o.; ul. Tynrienieckiego 25cl4l0;90-350 Łódż.

3. W stosunku do ww. ofert zapadły następujące rozstrzygnięcie:

Etap I (w dniu }7,01.2023r.)
1) Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC Audit Paftner Sp. z o.o.; ul. Armii

Krajowej l5l] ; 45-07 1 Opole,
oferta wpłynęła w drriu 09 stycznia 2023r,, po jej rozpatrzeniu od w toku
po stępowania ofertowe go stwierd zono, ze oferent :

a) złożył ofertę na formularzu ofertowym (załącznik rrr 2 do zap.ofert.);
b) złożYł oświadczenie o bezstronności i ntęzaIężności w imieniu reprezentowanego

podmiotu (zńącznlknr 3a do zap.ofeft);
c) złożył oŚwiadczenia o bezstronności i nięzalężności osób zaproponowanych do

przeprowadzęnia audytu (załączntk nr 3b do zap.ofeft);
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d) złożył wykaz wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych zę

środkow prrblicznych z terminami ich wykonania (załączntk nr 4 do zap.ofert.);
e) złożył wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywarritr audytu wraz

z infbrmac.iami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (zil,ącznik
nr 5 do zap.ofert.);

f) nie złoz)rł dokumentu podmiotu" potwierdzającego kwalifikacje uprawniające do
przeprowa dzęnia zadania audyto we go ;

g) złożył dokumenty osób, które będą bezpośrednio prowadziły audyt, potwierdzające
kwalifi kacj e zawodowe uprawniaj ące do przeprowa dzęnta zadania audytowego.

h) złożył 32 kserokopie protokołow odbioru (rekomendacji) z przęprowadzonych
audytów wyszczęgolnionych w ,,Wykazie wykonanych audytów zadai lub
projektów finansowanych ze środków publicznych z terminami ich wykonania"

otrz}rmana oferla nie spełniła krvteriów zapytania ofertowego.

LEXUS AUDIT Społka z o.o.; ul. Powstańców 25A; 3I-422 Kraków,
oferta wpłynęła w dnirr I2 stycznia 2023r., po jej rozpatrzentu od w toku
postępowania ofertowe go stwierd zono, ze oferent :

a) złożył ofertę na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zap.ofert.);
b) złożył oświadczenie o bezstronności t nięzalężności w imieniu reprezentowanęgo

podmiotu (zńącznik nr 3a do zap.ofert.);
c) złożył oświadczenia o bezstronności i nieza|eżności osób zaproponowanych do

przeprowadzenia audytu (załącznik nr 3b do zap.ofert.);
d) złożył wykaz wykonanych audytów zadań lub projektow finansowanych ze

środków publicznych z tęrminami ich wykonania (załącznl,k nr 4 do zap.ofert,): nie
wykazano minimalneqo doświadczenia w zaklesie audvtowania przyna.imniej
trzeclr zadań lub projektów finansowanych ze śroclków publicznych. wykazano
wprawdzie 5 auclytów ;

e) złożył wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu arrdytu wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,.
u członków zespołu audytorskiego (załącznik nr 5 do zap.ofert.): nie w}rkazano
minimalnego doświadczenia w zakresie audytowania przynajmniej trzech zadań lub
projektów finansowan}rch ze środków publicznych" wykazano wprawdzie 5

audyLów. ale dotyczących tylko 2 zadarVprojektów;

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

g) złożył 5 kserokopii protokołów odbioru (rekomendacji) z przeprowadzonych
audytów wyszczegolnionych w ,,Wykazie wykonanych arrdytów zadań lub
projektów finansowanych ze śroclków publicznych z terminami ich wykonania"

otrz},mana oferta nie spełniła kryteriów zapytania oferlowego.

KPW Audytor Sp. z o.o.;ul. Tymienieckiego 25cl410;90-350 Łódż,
oferla wpłynęła w dnitr 12 stycznia 2023r., po j"j rozpatrzenil od w toku
po stępowania o fertowe go stwierd zono, ze oferent :

a) zŁożył ofertę na formularzu of'erlowym (załącznik nr 2 do zap.ofert.);
b) złożył oświadczenie o bezstronności i niezalężności w imieniu reprezentowanego

podmiotu (załącznik nr 3a c1o zap.ofert.);;
c) złożył oświadczenia o bezstronności i nieza|eżności osób zaproponowanych do

przeprowadzenia audytu (załącznik nr 3b do zap.ofeń.);
d) złożył wykaz wykonanych audytów zadań lub projektow finansowanych ze

środków publicznych z terminarni ich wykonania (zńączntk nr 4 do zap.ofert.),
niemniej jednak w kolumnię Zakres aud:łtu napisał *audyt projektu" Lub ^^aud:tl
grantu" Iub ..aud}ut wewnętrzny" w związku z powyzszym nie do końca mozna
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określió jego zakresu. z jakich środków b),ł realizowan}, moZna się dom]lślić z
protokołów;

a) złożył wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu audytu wraz
z infbrmacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (załącznik
nr 5 do zap.ofert,): członek zespołu audytorskiego nie ma w}rkazanego
doświadczenia w zakresię audvtowania przynaimniej trzech zadań lub projektów
finansowan}rch ze środków publiczrr}rch - wvkazano 2 zadanialpĘięhĘ;

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

c) złożył 6 kserokopii protokołów odbioru (rekomendacji) z przeprowadzonych
audytów wyszczegolnionych w ,,Wykazie wykonanych audytów zadań lub
projektów finansowanych ze środków publicznyclr z ternrinami icli wykonatria"

Otrzymana oferta nie spełrriła kr}rteriow zap}rtania ofertowego.

w zwicpzku z t!m, że żadnu oferta nie spełniła kryteriów zapytania ofertowego,
dokonano symulacji ocen. w taki sposób - jak gdyby każdy z oferentów uzupełnił swojq
ofertę w zakresie powyższych braków (wymogów) - aby można było określić, która oferta
jest najkorzystniejsza, po to by wyznaczyć dla poctmiotu, który jq złożył, tloclatkowy
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 Partner Sp. z o.o.:
98 Pkt (v' przypadku uzupełnienia dokumenlu poclnliol.u, potwierdzajqcego ku,ąlłikac.ie
zav,odowe uprawniajqce do przeprov,adzenia zadaniu audylywnego)

KPW Audytor Sp, z o.o.:
55 pkt (w przypadku wykazania dośv,iaclczenia ul realizacji minimu.m. 3 zadań/projektow
przez czlonka zespołu audylorskiego finan,sowanych ze środkóv, publicznych)

LEXUS AUDIT Spółka z o.o.:
29 pkt (w przypadku wykazania doświadczenia w realizacji tllinimum 3 zadań/proiektów
fi nans ou, a nyc h z e śr o dków pub l ic zny c h)

Etap II (od dnia 18.01.2023r. do 23.01.2023)

W związku z powyższym, zastosowano zapis części VI. pkt 6 zapytania ofertowego
i w dniu 17.0I.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 uzupełnieniazapytanla ofertowego.

W dniu 18 stycznia 2023r. otrzymano e-mailenr uzupełnienie: l pisrno przewodnie *
2 dokumenty.

Ww. dokumenty w formie papierowej wpłyrręły do zamawiającego 20 stycznia
2023r.

Uzupełniona dokumentacja zawiera wszystkie dokumenty podlegające uzupełnieniu
w związku z powyższym uzupełniona oferta Konsorcjum frrm Audit Lab Sp. z o.o. oraz
DPC Audit Partner Sp. z o.o., spełrria kryteria zapytania ofertowego w związku z czym.lest
,,ofertą ważną".
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4. Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 14 ,,Wytycznych w zakresie kylaltfikowalności kosztów
w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowe.j i społecznei oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych " stanowiących załącznik nr 8 do ,,Zasad wspierania realizacji zctdań z
zakresu rehabilitacji zawodowei i spolecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych
organizaciom pozcu,zqdowym przez PFRON" w ramach konkursu ofert, zasadę
konkurencyjności uważa się za spełnioną w przypadku gdy Zleceniobiorca pomimo
wysłania zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców i upublicznienia
zapytania ofertowego otrzymał tylko jedną ważną ofertę.

W związku z powyższym w wynikrr postępowania oferlowego wyłoniono ofertę

Konsorcjum firm Audit Lab Sp. z o.o. oraz DPC Audit Pafiner Sp. z o.o.; ul. Armii Krajowej
1517:45-07l Opole.

powższa oferta:

- spełnia kryteria zapytania ofertowego;

- otrzymała najwy ższą i lośc 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.


