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Zapytanie ofertowe nr 2/KL7S1/P/2019 

1) Nazwa Zamawiającego 

 

Instytut OZE Sp. z o. o. 

Ul. Skrajna 41a 

25-650 Kielce 

www.instytutoze.pl 

biuro@instytutoze.pl 

tel.: +48 41 301 00 23; Faks: +48 41 341 61 03 

NIP:  9591858942 

REGON: 260294313 

KRS: 0000328763 

 

2) Określenie projektu  

 

Zamówienie związane jest z realizacją projektu pn. Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem 

innowacyjnej aktywnej przepławki dla fauny wodnej,  

nr projektu: POIR.01.01.01-00-0821/17 w ramach Działania 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw, 

Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

3) Opis przedmiotu zamówienia 

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. 

o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2010 nr 96 poz. 615 z późniejszymi zmianami) Rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.09.2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu 

zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę Dz.U.2011.207.1237 oraz wytycznymi 

dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe wydanymi przez NCBiR. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zgodnie z art. 34 

ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2010 nr 96 poz. 615 z 

późniejszymi zmianami) oraz wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-

rozwojowe wydanymi przez NCBiR, dla projektu nr POIR.01.01.01-00-0821/17 pn.:” Prace badawczo-

rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej aktywnej przepławki dla fauny wodnej”, nr projektu: 

POIR.01.01.01-00-0821/17 w ramach Działania 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 

1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0821/17-00 
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3. Całkowita wartość projektu wynosi: 3 940 612,50 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści 

tysięcy sześćset dwanaście złotych i 50/100) w tym wydatki kwalifikowalne: 3 940 612,50 zł. 

4. Wartość dofinansowania wynosi: 3 002 157,50 zł (słownie: trzy miliony dwa tysiące sto pięćdziesiąt 

siedem złotych i 50/100) 

5. Okres realizacji projektu: 

a) Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.01.2018 r. 

b) Data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2020 r. 

6. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Zamawiającego – 

Beneficjenta projektu. 

7. Przedmiotowy  audyt,  zgodnie  z  wytycznymi  NCBiR  powinien  w  szczególności obejmować: 

weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in:  

• weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych 

dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym 

audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami 

umowy; dóbr próby powinien być oparty na metodach statystycznych, 

• ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały 

poniesione w terminie realizacji zadania/projektu zgodnie z zasadą efektywności 

i racjonalności); 

• sprawdzenie poprawności zakupu towarów i usług pod kątem stosowania ustawy PZP lub, 

dla podmiotów zwolnionych z jej stosowania, zachowania zasady konkurencyjności, 

przejrzystości i jawności, w tym również z ustalonymi przez podmiot dokonujący zakupu 

zasadami i praktykami; 

• sprawdzenie wniesienia przez wykonawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami 

wskazanymi w umowie; 

• sprawdzenie zakupionych środków trwałych i środków trwałych w budowie w ramach 

projektu oraz weryfikacja odpisów amortyzacyjnych; sprawdzenie występowania 

podwójnego finansowania kosztów; 

• sprawdzenie statusu podatkowego Zamawiającego (w szczególności w zakresie podatku 

VAT); 

• analizę poprawności dokumentowania poniesionych kosztów 

• sprawdzenie, czy Zamawiający stosuje odrębny kod księgowy umożliwiający łatwą 

identyfikację operacji współfinansowanych ze środków programu; 

• sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez zamawiającego oryginalnej 

dokumentacji związanej z realizacją umowy o dofinansowanie: 

 dla dostaw, usług: dokumenty związane z wyborem wykonawcy dostaw usług: 

umowy dotyczące realizacji zamówień, faktury, rachunki lub inne dokumenty 

księgowe o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające dokonanie zakupów, 

protokoły odbioru wykonanych prac oraz dowody uregulowania zobowiązań 

finansowych wynikających z dokonania zakupów , 

 dla kosztów osobowych i bezosobowych: dokumenty potwierdzające poniesienie 

tych kosztów na rzecz osób zatrudnionych do realizacji projektu (płaca brutto lub jej 

część proporcjonalna do zaangażowania danej osoby na rzecz projektu, z jej 

wszystkimi kwalifikującymi się do refundacji składowymi) oraz dowodami płatności, 

 



 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

• weryfikację prawidłowości oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających 

poniesione koszty pod względem: 

 formalnym (data wystawienia, właściwy odbiorca/wystawca dokumentu, kwota 

usługi/dostawy, netto/brutto/słownie, sposób płatności, NIP, podpisy, opis kosztu 

na odwrocie dokumentu umożliwiający powiązanie kosztu z projektem); 

 merytorycznym (czy dokumentowany koszt odpowiada danym umieszczonym 

we wniosku lub załącznikach do wniosku) 

 

• weryfikację czy w wykazanych we wniosku kosztach bezpośrednich zostały ujęte koszty 

ogólne rozliczone metodą ryczałtową (dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą 

ryczałtową), 

• weryfikację merytoryczną projektu w zakresie: 

 zgodności wykonanych działań z opisem projektu i harmonogramem rzeczowo-

finansowym, 

 adekwatności ponoszonych kosztów w stosunku do zadań zrealizowanych w ramach 

projektu i osiągniętych wskaźników, 

 rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny miejsca i przedmiotu projektu 

(postęp rzeczowy) 

  

8. Z audytu należy sporządzić sprawozdanie. Sprawozdanie powinno zawierać wszystkie elementy 

określone w § 14.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. 

w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. 

9. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje. 

Przez Wykonawców o niezbędnych kwalifikacjach należy rozumieć podmioty/osoby posiadające: 

a) Udokumentowane kwalifikacje 

 

Audyt przeprowadza audytor, którym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 29 września 2011 r. Dz.U.2011.207.1237 w sprawie przeprowadzenia audytu 

zewnętrznego wydatkowania środków finansowanych na naukę, może być: 

 

• Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U.2009 nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami). 

• Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

zatrudniająca przy prowadzeniu audytu osoby, o których mowa w pkt. powyżej. 

 

 

10. Audyt mogą przeprowadzać podmioty/osoby, które mają zdolność do czynności 

prawnych i korzystają w pełni z praw publicznych i nie były karane za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

4) Miejsce i termin realizacji zamówienia 

Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, Ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce 

Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania: 10 dni 
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5) Okres związania z ofertą 

60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 11 niniejszego zapytania. 

6) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia  

 

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego 

w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

 

2. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem 

osobowym zdolnym do wykonania zamówienia. 

Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego 

w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

3. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają zdolność do czynności 

prawnych i korzystają w pełni z praw publicznych i nie były karane za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego 

w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

7) Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.  
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3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszym 

Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami, poprzez wskazanie w Formularzu Oferty ceny 

brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

4. W ofercie należy podać cenę netto, brutto oraz podatek VAT (cyfrowo i słownie)  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

8) Sposób przygotowania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym i przesłać na adres e-mail: 

weronika.sobczak@ioze.pl 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Oferta musi być sporządzona na formularzu Oferty według załączonego wzoru (Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego).   

Kompletna oferta musi zawierać:  

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1  

do niniejszego zapytania  ofertowego. 

b) Oświadczenie o braku ww. powiązań (według formularza oferty - w załączniku 1)  

c) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania 

ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ceną oferty jest kwota 

wymieniona w Formularzu Oferty.  Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym 

zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami. W ofercie należy 

podać cenę netto, brutto oraz podatek VAT (cyfrowo i słownie) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

d) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

e) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada  

za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego. 

9) Miejsce i termin złożenia oferty 

 

1. Ofertę wraz oświadczeniami i dokumentami należy przesłać e-mailem na adres: 

weronika.sobczak@ioze.pl, Tytuł: „Oferta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego„ 

2. Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2019 r. 

 

Zamawiający zgodnie z art. 70(1) §3 KC zastrzega prawo do zmiany lub odwołania warunków 

niniejszego postępowania, a także odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn.  
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W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od jego przyczyny, 

Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. 

10) Informacje o istotnych postanowieniach umowy oraz dotyczące kwestii formalnych umowy  

w sprawie niniejszego zamówienia 

 

a) Do zawarcia Umowy sprzedaży dojdzie z chwilą przyjęcia oferty Wykonawcy (wyboru oferty 

najkorzystniejszej).  

b) Płatność za Przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Sprzedającego. Faktura obejmować będzie 100 % wartości zamówienia. 

 

11) Wykaz załączników  

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:  

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy zawierający wymagane oświadczenia 

 

 

 

 

 

Kontakt w sprawie zamówienia:  

- mailowo: weronika.sobczak@ioze.pl 

- telefonicznie: 513 648 049 

 

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz nie stanowi zobowiązania Spółki do przyjęcia którejkolwiek z 

ofert. 

 


