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Zapytanie ofertowe w celu rozpoznania rynku

1. Danę Zamavłiającego:

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunow Dzieci Niepełnospra\Mnych,,Wspólna Troska"

2. Opis Przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zel,vnętrznego projektu pt,

"Wielospecjalistyczna reliabilitacia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" finansowanego
w części zę środków PFRON w ramaclr ttstałvy o reirabilitacii zawodowej i społeczne"i

ol,źlz zatrudnianiu osób niepełne;sprawnych, Audyt tna pror.vadzic do uzyskania
obiektyrvnej i niezależnej oceny realizacii proiektu pod względem legalności,
gclspodarności, rzętelności. a także ptzejrzystości i jarł,ności. \łartość dofinansowania ze
środkow P]]RON: 449 820,80 PLjtJ. Wafiość projektu ogółem: 499 91ż,8a PLN. l,iczba
dclkunrentów ok. 250 szt. OŁleimuię okres od 1 kr,vietnia 2018 roku do dnia rozpoczęcia
audytu,

3. Opis wymagan:

Audyt przeptowadzony ma być zgodnie z,,Wytyczrlymi dotyczącymi audytu zewnętrznego
zada#projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oruz zatrudńaniu osób niepełnosprawnych"
link do strony: https://www.pfron.org.pVorganizacje-pozarzadowe/projekĘ-i-konkursy-dla-

zewnetrznego*zadan-proiektow-finansowanych-w-czesci-lŃ-w-calosci-ze-srodkow-pfron-
w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecztej-oraz-zatrudnianiu-olob-
niepelnosprawnych/

Audyt zostarrie przeprowadzony w miejseu reaLizacji projektu tj. w siedzibie
Stowarryszenia,,Wspólna Troska" 96-100 Skięmiewice, ul. Stefana Batorego 64 H

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenię audytu zevłnętrznego projektu zobligowany jest
do ńożęńa:
a) ofeĘ na formularzu ofertowym,zńąezńkrc l zapylania.
b) wykazu wykonanych audytów zadń lub projektów finansowanych ze środków
publicznychwraz z terminem ich wykonania,
c) wykazu osób, klóre będą uczestniczyó w wykonaniu audytu wraz z informacjami na
temat ich kwąlifikacji zawodowych i doświadczlnia,
d) potwierdzonych za zgodność z orygitńem dokumentów potwierdzających kwaiiflkacje
zawodowę uprawniające do przepr gwńzęnia zńańa audYowego.

Rachunęk bankowy: PKO BP SA SA 95 1Ń20 4580 0000 1702 0aI0 939'7



4. Kryteria oceny ofert
- najniższa cena brutto - 50 %

- doŚwiadczenie oferenta w przeprowadzaniu audsĄów zewnętrznych projektów ,,miękkich,,dofinansowanych przezPFRON - 30%
- doŚwiadczenie oferenta w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów
,,miękkich" dofinansowanych z funduszy unijnych - 15 %- doŚwiadczelig oferenta w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych pĄekt ów zpozostałych źródęł - 5Yo
Cena zaProPonowana i ustalona w ,ofercie 

jest ceną brutto (zawierającą obowięĄący
Podatek VAT) i musi zawieraó wszelkie kosży niezbędne do zręalizowania zamówienia.
Cena ofertowa Podana przęz wykonawcę_obowiązuj e'przez okres wazności umowy i nie
Podlega walorYzĄi._Rozliczenia pomiędzy Zamawiij4cym, a wykonawcą prowadzone
będą wyłącznie w PLN.

5. Termin realizacji zamówieni a oraztermin zwięaniaofertą:

AudYt naleŻY wYkonaó w okresie od l do 15 marca 2019 roku. Rapor#sprawazdanie z
aud}tu zewnętrz-ne ga należy złożyć w terminie do 3 1 marca 20 19 roku

ó. l ermln i miejsce założenia oferty:

Ofertę moŻna złoŻYĆ osobiŚcie w siedzibie Stowarzyszenia 96-100 Skierniewice ul.
Stefana Batorego 64 H lub mailowo na adres:

Termin składania ofert upływa dnia 26.02,2019 r. o godz. 14.00. Decyduje datawpływu oferty do Stowarzyszenia.

osoba do kontaktu:
Ewakuźmierczak
Elail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl
tel. 504 076 640
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