Poznań, dnia 14.05.2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, mającego na celu
wybór Wykonawcy usługi audytu w związku z realizacją projektu pt.: „Polska meblami stoi” POKL.
03.04.03-00-005/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany jest do 30.09.2015r.

I.

ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
ul. Rubież 46 C3
61-612 Poznań
biuro@refa.pl

II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Stosownie do zapisów wniosku o dofinansowanie projektu o nazwie: „Polska meblami stoi”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.4.,
Poddziałanie 3.4.3. (zwanego dalej Projektem) Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty dotyczącej przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III niniejszego zapytania
2.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę zamówienia
podwykonawcom.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV: 79212000-3 – usługi audytu
Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu projektu.
Wartość projektu: 1 173 192,50 zł
Projekt obejmuje realizację:
- Szkoleń/warsztatów
- Praktyk
Ilość uczestników projektu: 250
Okres realizacji projektu: 01.10.2011 r. – 30.09.2015 r.
Zasady przeprowadzenia audytu oraz wymagania stawiane Wykonawcy określa załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego (wzór umowy).
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWNIENIA
Prognozowany termin realizacji zamówienia; od czerwca 2015 r. do sierpnia 2015 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści
zapytania.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą
w zakresie objętym zamówieniem.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i bardzo czytelną techniką.
2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto oferty (PLN).
3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do realizowania przedmiotu
zamówienia.
4. Nie jest możliwe dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż PLN.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu
Wykonawcy. Ofertę należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres
Zamawiającego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona w imieniu wykonawcy na podstawie

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

innych dokumentów niż dokumenty rejestrowe do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
w oryginale.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta powinna składać się z:

formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

referencji podmiotów na rzecz, których Wykonawca przeprowadził audyty projektów
finansowanych ze środków UE;

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego;

oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego;

zaakceptowanego wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;

pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy (patrz punkt VI. 5.).
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego do dnia 29.05.2015
r. do godz. 12:00, na adres:
Stowarzyszenie REFA Wielkopolska, ul. Rubież 46/C5, 61-612 Poznań.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFOROMACJĄ NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ
INFOROMACJĄ NA TEMAT SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM
1. Oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im w niniejszym zapytaniu ofertowym wymogów
kompletności, określonych w punkcie VI. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać ww. wymogów
zostanie odrzucona.
2. Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie poniższymi kryteriami oceny oferty:
1) Cena – 70 %

Pc 

cn
 70 - wzór obliczenia punktów za kryterium cena
cd

Pc – liczba punktów otrzymanych przez daną ofertę w kryterium cena
c n – wysokość najniższej ceny

cd – wysokość ceny danej oferty
2) Doświadczenie – 30% (ilość przeprowadzonych audytów projektów finansowanych ze
środków UE)

Pc 

cn
 30 - wzór obliczenia punktów za kryterium doświadczenie
cd

Pc – liczba punktów otrzymanych przez daną ofertę w kryterium doświadczenie
c n – wysokość liczby audytów danej oferty

cd – wysokość największej liczby audytów spośród złożonych ofert

IX.

Ocena zostanie przeprowadzona w ten sposób, że oferta o najwyższej liczbie sumy uzyskanych
punktów za oba kryteria otrzyma maksymalną ilość punktów: 100 punktów.
3. W przypadku, gdy wszystkie złożone w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu oferty, zawierają
cenę przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu
zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który
przedstawił najkorzystniejsze warunki.
4. W przypadku równej liczby punktów decydujące będzie kryterium ceny.
INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOZLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca podlega wykluczeniu z możliwości realizacji zamówienia, jeżeli:
1. w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert Wykonawca wyrządził szkodę (nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie), która stwierdzona została uprawomocnionym
orzeczeniem sądu;

X.

2. w okresie 3 lat przed terminem składania ofert Zamawiający rozwiązał z Wykonawcą lub
wypowiedział umowę w sprawie realizacji zamówienia lub odstąpił od umowy w sprawie realizacji
zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3. w ciągu ostatnich 4 lat przed terminem składania ofert nie wykonał prawidłowo usługi zleconej przez
Zamawiającego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
4. otwarto wobec Wykonawcy likwidację lub ogłoszono upadłość;
5. Wykonawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne;
6. skazano Wykonawcę za przestępstwo popełnione w związku z zasadą konkurencyjności,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dotyczy osób fizycznych);
7. urzędującego członka organu zarządzającego skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego (dotyczy osób prawnych);
8. sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec Wykonawcy, jako podmiotu
zbiorowego (dotyczy osób prawnych)
9. wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy
i posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
10. składa i będzie składał nieprawdziwe informacje, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik
procedury wyboru Wykonawcy.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które
przesłały oferty i których oferty były rozpatrywane.
2. Zamawiający przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert.

UWAGI KOŃCOWE
1.Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania.
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w
całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy
powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji ze składającym ofertę, którego oferta
zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania
porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
3.Na podstawie złożonej oferty oraz procesu negocjacyjnego z wybranym oferentem zostanie podpisana
umowa na zakup usługi.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
5.Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki
poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu oraz żądania
szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.
Załączniki do zapytania ofertowego:
 załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego,
 załącznik nr 2 – wzór oświadczenia,
 załącznik nr 3 – wzór oświadczenia „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”,
 załącznik nr 4 – wzór oświadczenia „Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu”,
 załącznik nr 5 – wzór umowy

