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16/POIR/2020                                                                                                                 Warszawa, 07.01.2021r. 
 
 

Odpowiedź na pytanie 
 

w postępowaniu na zapewnienie obsługi w zakresie weryfikacji dokumentów związanych z wydatkami 
poniesionymi w projektach finansowanych ze środków EFRR w ramach POIR. 
 
Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22,  
02-611 Warszawa informuje, że poniżej udziela odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytanie. 
Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 1: 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego rozdział III. Warunki 
udziału w postępowaniu i dokumenty składające się na ofertę, pkt 4 b „Zamawiający uzna warunek 
dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wskaże Zamawiającemu co najmniej 8 osób posiadających wykształcenie wyższe, 
którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował i które skieruje do realizacji zamówienia, z 
których każda osoba, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
przeprowadziła na zasadach określonych w lit. a pkt i. co najmniej 10 audytów, kontroli lub 
weryfikacji dokumentów, w co najmniej 2 różnych podmiotach”.  
W nawiązaniu do powyższego zapisu, czy Wykonawca ma wykazać się co najmniej 8 osobami, gdzie 
każda z osób przeprowadziła po 10 audytów, kontroli lub weryfikacji dokumentów zleconych przez 
co najmniej różne 2 podmioty (łącznie 20 kontroli) czy też należy wskazać przeprowadzenie łącznie 
10 audytów, kontroli lub weryfikacji dokumentów, na rzecz co najmniej 2 podmiotów (gdzie każda 
kontrola może dotyczyć innego podmiotu – w tym rozumieniu podmiot to firma/instytucja będący 
Beneficjentem realizującym projekt)?  
Proszę o odpowiedź co rozumiecie Państwo pod nazwą „podmiot”, czy jest to podmiot zlecający 
kontrolę/weryfikację/audyt (jak np. NCBiR, PARP, bądź prywatna firma wykonująca 
audyt/weryfikację na zamówienie Beneficjenta), czy też za podmiot rozumiecie Państwo 
firmę/instytucję, w której jest dokonywana kontrola/audyt/weryfikacja wydatków (projektu)? 
 
Odpowiedź nr 1: 
W przywołanym w pytaniu punkcie, jeżeli chodzi o liczbę audytów, kontroli lub weryfikacji, jakie 
wskazana osoba przeprowadziła w co najmniej 2 podmiotach to jest to liczba 10 łącznie, czyli warunek 
będzie spełniony np. jeżeli wskazana osoba przeprowadziła 10 kontroli - po jednej w każdym z 10 
podmiotów lub po 2 kontrole w 5 podmiotach – łącznie 10 kontroli. 
Jeżeli natomiast chodzi o słowo „podmiot” lub raczej o wyrażenie „w podmiotach” chodzi o 
firmę/instytucję, w której kontrola/audyt/weryfikacja była przeprowadzona. 


