ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 01-EFS-2011 z dnia 18.03.2011
Na realizację audytu zewnętrznego w projekcie pt. „Szkolenia na PLUS”, współfinansowanym przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa i adres zamawiającego:
ITO Polska Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Polkomtel SA
pt. „Szkolenia na PLUS” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój
kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Numer umowy
o dofinansowanie: UDA-POKL.02.01.01-00-774/09.
Informacje dotyczące projektu „Szkolenia na PLUS”:
Wartość projektu: 885 024,00 PLN
Wartość dofinansowania: 695 628,87 PLN
Wkład prywatny: 189 395,13 PLN
Liczba uczestników szkoleń: 470
Liczba osób do przeszkolenia: 120
Liczba uczestnikogodzin szkoleń małe przedsiębiorstwa: 6400
Średnie przedsiębiorstwa: 1040
Liczba godzin pracy trenerów: 632
Liczba dni szkoleniowych: 79
Liczba materiałów dydaktycznych: 470
Okres realizacji projektu: od 01.11.2009 do 30.04.2011
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W realizację projektu zaangażowane są trzy podmioty tworzące konsorcjum:
• Polkomtel SA (Lider),
• Liberty Poland SA (Partner),
• ITO Polska Sp. z o.o. (Partner).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Zakres zamówienia:
Oferent przeprowadza audyt zewnętrzny projektu i opracowuje raport z audytu zgodnie z wytycznymi Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości określonymi w dokumencie „Wymagania dotyczące audytu projektu” z
26.03.2010r. (Załącznik nr 2 do Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1.)
stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

W sytuacji zmiany wytycznych PARP dotyczących wymagań audytu, w czasie pomiędzy wyborem Oferenta a
realizacją zamówienia, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zgodnie z wymogami obowiązującymi
w dniu rozpoczęcia audytu.
Cel audytu, minimalne kwalifikacje audytora, wymagania odnośnie sposobu pracy, zakres ogólny audytu, zakres
szczegółowy audytu, a także informacje na temat tego, jakie elementy powinien zawierać raport określają
wytyczne PARP wskazane powyżej.
Oferent przygotuje raport z audytu, w dwóch egzemplarzach papierowych, a także przekaże go Zamawiającemu w
wersji elektronicznej.
Oferta musi zawierać
W ofercie należy powołać się na numer zapytania ofertowego.
Złożona oferta powinna zawierać datę ważności oferty, proponowany termin realizacji audytu oraz cenę netto
realizacji zmówienia.
Ponadto, Oferent powinien do oferty dołączyć:
a) oświadczenie, że spełnia niżej wymienione warunki:
• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, w tym uprawnienia do
badania sprawozdań finansowych,
• dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą,
która:
o posiada uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane
przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych –
International Federation of Accountants,
o posiada minimum trzyletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz
uczestniczyła w minimum dwóch audytach projektów finansowanych ze środków UE,
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
• Nie jest objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym;
b) aktualny odpis (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące licząc od dnia złożenia oferty) z Krajowego
Rejestru Sądowego, lub zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej dopuszczające
oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia,
c) zaświadczenie o wpisie na prowadzoną przez KIBR listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych,
d) opis sposobu realizacji Zamówienia – co najmniej w zakresie określonym w dokumencie „Wymagania
dotyczące audytu projektu” z 26.03.2010r. (Załącznik nr 2 do Zasad realizacji projektu konkursowego w
ramach Poddziałania 2.1.1.),
e) listę referencyjną podmiotów, dla których wykonywał audyty projektów unijnych wraz z opisem zakresu
przeprowadzonych prac,
f) wykaz oraz życiorysy członków zespołu projektowego, dedykowanych do realizacji Zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta musi zostać podpisana zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji. Jeżeli Oferenta reprezentuje
pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru lub ewidencji.
W przypadku, gdy Oferent dołączy do ofert kopię dokumentu, każda skopiowana strona powinna zostać opatrzona
klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz podpisana przez osobę uprawnioną i opatrzona imienną pieczątką (w
przypadku jej braku, konieczny jest czytelny podpis).
Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Na ofercie powinien znajdować się zapis, iż oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Minimalny termin ważności oferty:

Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego od ostatniego dnia terminu składania
ofert.
Termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 28 marca 2011 roku do godz. 15.00 na adres:
Ul. Koreańska 3
03-971 Warszawa
lub drogą mailową, na adres: office.warszawa@united-change.com
W zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na realizację audytu zewnętrznego w projekcie pt. „Szkolenia na PLUS”
oraz z formacie PDF na adres e-mail: office.warszawa@united-change.com
Termin wykonania zamówienia:
Oferent przeprowadzi audyt i przygotuje raport z audytu w miesiącu kwietniu 2011 roku.
Kryteria wyboru oferty:
Po spełnieniu przez Oferenta kryteriów wymaganych zgodnie z wytycznymi Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości określonymi w dokumencie „Wymagania dotyczące audytu projektu” z 26.03.2010r. (Załącznik
nr 2 do Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1.) oferty będą oceniane zgodnie z
poniższymi kryteriami wyboru:
• cena oferty – 70%
• doświadczenie Oferenta w przeprowadzaniu audytów (minimum trzy lata) w tym minimum dwa audyty
projektów finansowanych ze środków UE – 30%
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z
Oferentami.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

Dodatkowe informacje:
W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym prosimy o kontakt z p. Magdaleną Sienkiewicz
tel: 509 366 053
mail: office.warszawa@united-change.com
Z poważaniem
Magdalena Sienkiewicz

