
 

   

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/POIG/2014 

z dnia 17.07.2014 r. 

W związku z realizacją projektów współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka, Działanie1.2 - Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki) zapraszamy 

wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na wykonanie 

usługi audytu. 

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi 

przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

 

1. Zamawiający:  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

ul. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa ,  

tel. (022) 845 95 00 

www.fnp.org.pl 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego 6 projektów 

realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka), zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 roku w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę 

(Fundacja korzysta w tym zakresie z art. 34 ust. 1, ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące system nauki).§ 8 ww. Rozporządzenia określa 

szczegółowo zakres audytu projektu. 

Charakterystyka projektów: 

Program Ventures – projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i 

doktorantów mające zastosowanie w gospodarce. Całkowita kwota dofinansowania:  

14 626 000,00 zł 

Program Team - projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży 

podoktorskich, zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych 

zespołach badawczych w Polsce. Całkowita kwota dofinansowania: 153 791 500,00 zł 

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie - projekty realizowane w trakcie 

studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek 

naukowych. Całkowita kwota dofinansowania: 112 380 000,00 zł 

Program Welcome - projekty realizowane przez wybitnych uczonych z zagranicy zgodnie z 

priorytetami wskazanymi w PO IG, tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach 

naukowych. Całkowita kwota dofinansowania: 65 153 967,22 zł 

Program Pomost – projekty realizowane  przez naukowców powracających do pracy 

naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem oraz wsparcie w trakcie 

http://www.fnp.org.pl/


 

   

realizacji projektów naukowych dla kobiet w ciąży. Całkowita kwota dofinansowania: 39 335 

000,00 zł 

Program Homing Plus  - projekty realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do 

Polski z zagranicy. Całkowita kwota dofinansowania: 35 950 000,00 zł 

 

Więcej informacji o ww. projektach można znaleźć na stronie internetowej www.fnp.org.pl 

 

Wszystkie projekty FNP objęte audytem posiadają podobną charakterystykę. W wyniku 

przeprowadzanych przez Fundacją konkursów wyłaniane są projekty badawcze, które 

finansowane są ze środków danego programu. Środki finansowe przekazywane są 

beneficjentom ostatecznym w postaci grantów i stypendiów, na co przeznacza się 96% 

całkowitego dofinansowania. Pozostałe 4% stanowią wydatki ponoszone na obsługę i 

kontrolę, tj. m.in. koszty wynagrodzeń, recenzji, delegacji, wynajmu pomieszczeń biurowych, 

usług telekomunikacyjnych, zamieszczania ogłoszeń itp., które rozliczane są w  projektach. W 

praktyce oznacza to, iż dana pozycja kosztów oraz dokumenty poświadczające powstawanie 

danego kosztu (faktury, wyciągi bankowe) są w większości przypadków wspólne dla kilku 

projektów. Badanie jednego projektu umożliwia częściowo także dostęp do informacji na 

temat innych audytowanych projektów.  

 

Zamówienie obejmuje następujące usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   

79211000-3 - Usługi audytu 

 

W trakcie audytu Wykonawca zobowiązany jest przygotować wstępny raport z audytu – po 

kompletnym audycie każdego projektu, a po uzyskaniu od Zamawiającego uwag lub 

wyjaśnień do wstępnego raportu, Wykonawca sporządza raport końcowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień związanych z przeprowadzonym 

audytem i przygotowaną dokumentacją. Za zakończenie danego audytu uznany zostanie 

moment złożenia do Zamawiającego ostatecznego raportu sporządzonego zgodnie z 

zamówieniem. 

2.1. Termin realizacji zamówienia: 

Planowane terminy realizacji zamówienia: 

 wrzesień – listopad 2014 r. 

Termin ten dotyczy programów: Ventures, Team, Międzynarodowe Projekty 

Doktoranckie, Welcome. 

 kwiecień – maj 2015 r. 

Termin ten dotyczy programów Pomost i Homing Plus. 

2.2. Miejsce realizacji zamówienia: 

Siedziba Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – ul. Krasickiego  20/22; 02-611 Warszawa 

2.3. Kontakt z Zamawiającym 

Wykonawca wskazuje Zamawiającemu jedną osobę odpowiedzialną za obsługę całości 

zamówienia i podaje dane kontaktowe tej osoby. Zamawiający będzie uzgadniał z tą osobą 



 

   

najważniejsze kwestie związane z zamówieniem, zgłaszał jej uwagi dotyczące osób i 

podwykonawców realizujących zamówienie.  

3. Warunki udziału w postępowaniu:  

Oferent musi spełniać następujące warunki: 

1) posiadać odpowiednie uprawnienia, tj: 

Audyt mogą prowadzić osoby wskazane w § 3 rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, 

2) posiadać wiedzę i doświadczenie w obszarze zamówienia, tj: 

a. w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – zrealizował należycie, co 

najmniej 3 zamówienia dotyczące projektów o wartości co najmniej 14 mln zł brutto 

każdy, 

b. w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – zrealizował należycie, co 

najmniej 1 zamówienie, które polegało na przeprowadzeniu audytu projektu 

realizowanego przez organizację pozarządową typu non-for profit, 

3) dysponować potencjałem (kadrowym i technicznym zapewniającym realizację całości 

zamówienia w terminie); 

4) znajdować się w sytuacji zapewniającej realizację zamówienia. 

 

4. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 3 

niniejszego zapytania,  Oferent ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 

1) Odpis z właściwego rejestru;  

2) Wykaz audytów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 24 miesięcy, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1; 

3) Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2; 

4) Wykaz/listę audytorów stale współpracujących bądź na podstawie umowy o pracę, bądź z 

innego tytułu z Oferentem, z podaniem tej formy współpracy, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 3; 

5) Wykaz planowanych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 4, z podaniem ewentualnych osób rezerwowych; 

6) złożyć Ofertę zawierającą wypełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący 

Załącznik nr 5. 

 

5. Kryteria oceny ofert i ich wagi: 

Ocenę nadesłanych ofert (spełniających warunki udziału) przeprowadzi komisja składająca 

się z pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  

Ocenie będą podlegać następujące kryteria: 

1) koszt brutto – waga 0,6; 



 

   

2) doświadczenie (na podstawie załącznika nr 1 i 4) – waga 0,3; 

3) liczba audytorów stale współpracujących z Oferentem (na podstawie załącznika nr 3)  – 

waga 0,1. 

Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 

Uwaga! Jeśli po zsumowaniu punktów za trzy ww. kryteria, okaże się, że kilku oferentów 

uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca w pierwszej kolejności będzie oferta 

najkorzystniejsza względem kryterium nr 2, jeśli to kryterium nie przyniesie rozstrzygnięcia  

rozstrzygające będzie kryterium nr 1. 

6. Termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego 

Zapytania Ofertowego wraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami wymienionymi  

w punkcie 4 niniejszego Zapytania Ofertowego - mailowo w terminie do końca dnia 

25.08.2014 r. włącznie (liczy się data wpływu) na adresy pawel.kulesza@fnp.org.pl oraz 

aneta.antolak@fnp.org.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Fundacji (ul. 

Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa) do dnia 25.08.2014 r. do godz. 16:00 (liczy się data 

wpływu).  

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z  panem Pawłem Kuleszą: tel.: 22 845 95 06 lub panią 

Anetą Antolak tel.: 22 845 95 29. 

7. Pozostałe postanowienia:  

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 Oferent zapewnia gwarancję ceny ofertowej/Ceny wskazane w Ofercie nie będą 

mogły wzrosnąć. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. 

 Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do zachowania jako poufne dostępnych danych 

osobowych i innych danych dotyczących realizacji programów. 

 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o 

wyjaśnienia dotyczące  treści złożonych ofert. 

 Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich, ocenie podlegać będzie cena brutto 

oferty. 

 Sposób poinformowania Oferentów o wynikach: informacja zostanie przekazana 

drogą mailową oraz wyłoniony zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie oraz 

wskazany na stronie internetowej FNP 

 Inne postanowienia zostaną uregulowane w umowie. 

mailto:pawel.kulesza@fnp.org.pl

