Bielsko-Biała, dn. 09.09.2015 r.
Numer zapytania: R36.1.097.2015
„WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.”
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania
POIG.01.04.00-24-117/13 – Opracowanie i wdrożenie hybrydowej technologii produkcji zabudów
pojazdów specjalnych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu projektu realizowanego w ramach projektu
badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIG.01.04.00-24-117/13 – Opracowanie i
wdrożenie hybrydowej technologii produkcji zabudów pojazdów specjalnych o wartości
dofinansowania 2,195 mln zł, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(dalej jako NCBR) z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Priorytet 1.
Badanie i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych (dalej
jako POIG). Projekt jest realizowany przez WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” (dalej jako WISS).
Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn.zm.), projekt, w którym wartość dofinansowania przekracza
2 mln zł, podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Zgodnie z par. 12 ust 30 Umowy Nr
POIG.01.04.00-24-117/13 o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach Programu
POIG, projekt, którego wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł, podlega obligatoryjnemu
audytowi zewnętrznemu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCBR (Dz. U. Nr 96
poz.616 z późn.zm.). Zakres audytu zewnętrznego został uregulowany w rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu
zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz.1237, dalej
jako Rozporządzenie).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Główne obszary audytu:
Głównym obszarem audytu będzie weryfikacja części finansowej projektu, która szczególnie
obejmuje:
- poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich
zasadność, sposób udokumentowania i wyodrębnienie w ewidencji księgowej,
- weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania,
- płatność wydatków związanych z projektem,

- pozostałe obszary zgodne z odpowiednimi wytycznymi, w tym Rozporządzeniem oraz
„Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe” z dnia 24 lutego
2014 r. opracowanymi przez NCBR.
2.2. Etapy prowadzenia audytu.
Przed audytem:
a. ustalenie terminu audytu z osobami reprezentującymi WISS,
b. zapoznanie się z dokumentami związanymi z realizacją projektu,
c. przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia audytu,
d. inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania audytu.
Przebieg audytu:
a. spotkanie otwierające audyt – na którym zostanie przedstawiony zakres audytu
przedstawicielowi WISS,
b. badanie audytowe – oparte na analizie dokumentów oraz wyjaśnieniach z przedstawicielami
WISS,
c. w ramach audytu konieczne jest zweryfikowanie dokumentacji,
d. sesja zamykająca audyt – celem spotkania zamykającego będzie przedstawienie wszystkich
spostrzeżeń i wstępnych wniosków z audytu dla zapewnienia pełnego zrozumienia oraz
uzyskania wyjaśnień i uwag przedstawiciela WISS,
e. przygotowanie wstępnego raportu z audytu. Wstępny raport z audytu powinien być
przygotowany i przekazany do WISS w terminie 7 dni od daty zakończenia audytu. WISS w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania raportu, przekaże Wykonawcy uwagi do raportu
wstępnego lub wyjaśnienia,
f. przygotowanie końcowego raportu z audytu – po uzyskaniu od WISS uwag lub wyjaśnień
do wstępnego raportu Wykonawca sporządza raport końcowy.
2.3. Raportowanie.
Wstępny i końcowy raport z audytu powinien zawierać:
a. dokładny opis i zakres działań objętych audytem,
b. wnioski z przeprowadzonego audytu,
c. stwierdzone niezgodności, istotne dla realizacji projektu.
Wstępny i końcowy raport z audytu zewnętrznego powinny obejmować wszystkie elementy
wymienione w par.14.1 Rozporządzenia, w tym w szczególności:
- analizę sposobu dokumentowania i ewidencjonowania przez Wykonawcę wydatków poniesionych
na realizację projektu,
- sprawdzenie prawidłowości rozliczania przekazanego finansowania i kwalifikowalności kosztów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
3. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 05.10.2015 r. do dnia 23.10.2015 r.

4. Warunki udziału
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę, potencjał
techniczny oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Przez osoby spełniające powyższe warunki rozumie się osoby, które:

1) spełniają warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ),
2) przeprowadziły co najmniej 3 audyty projektów współfinansowanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających
kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego
zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową lub innym oznaczeniem oferenta,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- cenę netto oraz brutto. Wszystkie ceny powinny być wyrażone w PLN,
- podpisana czytelnie przez oferenta.
6. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
m.starczak@wiss.com.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: „WAWRZASZEK
ISS Sp. z o.o.” ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała (sekretariat) do dnia 18.09.2015 r. do
godziny 14.00 wraz z załączoną kserokopią odpisu z KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą
złożenia oferty oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.09.2015 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostaną ogłoszone w siedzibie WISS oraz na stronie internetowej www.wiss.com.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wiss.com.pl
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7. Kryteria wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
L.p.
1.

Nazwa kryterium
Cena netto
Razem

Maksymalna ilość punktów
100 (najlepsza oferta 100 pkt, każda kolejna 1 pkt mniej)
100

8. Odrzucenie oferty i wykluczenie oferenta
1. Zamawiający wykluczy oferenta, który:
1) znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,
2) nie wykaże żądanego doświadczenia.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, jeżeli:
1) jest sprzeczna z warunkami niniejszego ogłoszenia,
2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej www.wiss.com.pl .
10. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Marcin Starczak, tel.: 33 82 70 830, e-mail:
m.starczak@wiss.com.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
przyczyn.

11. Załączniki
- Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
do zapytania nr R37.1.097.2015

….......….......................................
/ Miejscowość, data /
….......….......................................
….......….......................................
….......….......................................
….......….......................................
/ Nazwa i adres oferenta/wykonawcy /

….......….......................................
….......….......................................
….......….......................................
….......….......................................
/ Imię i nazwisko oraz telefon osoby
upoważnionej do kontaktu /

Oferujemy wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn.: Opracowanie i wdrożenie
hybrydowej technologii produkcji zabudów pojazdów specjalnych współfinansowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za kwotę:
Cena netto: ………………………………………….
Słownie ……………………………………………....
Cena brutto: ………………………………………
Słownie: ……………………………………………
Sposób i termin płatności od 30 dni od daty wystawienia faktury.
W podanej powyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zasoby
kadrowe i techniczne niezbędne do wywiązania się z powierzonych mu zadań.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się podpisać umowę na wzorze zamawiającego.

.............................….......….......................................
/ data sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej do jej złożenia /

