
ZAPYTANIE OFERTOWE PTSR o. Wlkp. z dnia 08.02.2018

Niniejsze zapS1anie ofertowe dotyczy zam6wienia uslugi audytu zewnqtrznego projektu

finansowanego w czESci ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych

(pFRON) w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu os6b

niepelnosprawnych.
Celem audytu zewngtrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienra, 2e koszty poniesione w

ramach realizacji projektu s4 kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z

wnioskiem i umow4- oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Zamawiaiqcy jako lider Projektu: ..

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddzial Wielkopolska ( PTSR O. Wlkp.)
plac Kolegiacki l2A pokoj 218;61- 841 Poznah

REGON 634404270 NIP 778 14 05 013 KRS 0000137276

adres strony internetowej : www.poznan.ptsr. org.pl
e-mail Lgzna{r@f tqr. o{g. p}

Partner Proiektu
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsiane go Oddzial DolnoSl4ski

ul. Szybowcowa 23; 54- 1 30 Wroclaw
REGON: 932718109 NIP 8942705041 KRS 0000071773

Partner Projektu
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzial w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynier6w Gdyriskich 81 ;66-400 Gorz6w Wielkopolski
REGON 210344300, NIP 5991113787 KRS 0000311988

I. Opis przedmiotu zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia jest :

Usluga przeprowadzenia audytu zewnQtrznego 1 - go okresu projektu pod nazwq,,pod nazw4,,RAP-

B 20I7llg - Rehabilitant Asystent Psycholog - Biofeedback. Kompleksowe wsparcie domowe w

przewleklym SM.", Realizowanego w ramach umowy wieloletniej z PFRON- en w terminie od 10.04.2017

do 31.03.2019
Przedmiotowy okres pierwszy finansowania realizowany jest w ramach umowy z dnia 10.04.201 8

nr ZZO1000lS0/15/D . Audytowi podlega I okres finansowania od 01 .04.2017 do dnia tozpoczpcia

audyu.
okres realizacji 1 okresu projektu 01.04.2017 - 31.03.2018 koszt 1 - okresu finansowania

819 840,40 zl (slownie zlotych: osiemset dziewiEtnaScie tysipcy osiemset czterddeici 40/100).

W tym kwota dofinansowania ze Srodkow PFRON 762 960,40 zl (slownie zlotych: siedemset

szeSidziesi4t dwa tysi4ce dziewipiset szeSddziesi4t 40/100) w tym:
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddzial Wielkopolska do wysokoSci 378 871,00

zl (slownie zlotych: trzystasiedemdziesi4t osiem tysiEcy osiemset siedemdziesi4t jeden 00/100),

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial DolnoSl4ski do wysokoSci 235 418,80 zl

(slownie zlotych: dwiescie trzydziefici pigi tysiqcy czterysta osiemnaScie 80/100),

- polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzial w Gorzowie Wielkopolskim do wysokoSci

148 670,60 zl (slownie zlotych: sto czterdziesci osiem tysigcy szesiset siedemdziesi4t 60/100),

II Zakres audytu zewnPtrznego
1. Audyor dokonuje oceny dokument6w finansowych i rzeczowych w odniesieniu do dzialan

zrealizowanych przez Wnioskodawca. Ocenie audytora podlega zgodnoSc realizacji projektu z jego

zaloaeniami okreslonymi we wniosku oraz umowie . Podczas audytu badana jest wiarygodnoSc danych ,

zar6wno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawce dokumentach

zwiqzany ch z r ealizow anym proj ektem.

2. W ramach audytu bada6 nale?Y:

- Ksiggi rachunkowe - w czpsci dotyc4cej ewidencji zdarzen gospodarczych zwiqzanych z reahzaciq

projektu
- Dowody ksiggowe , stanowi4ce podstawg dokonania zapis6w w ksiEgach rachunkowych

- Zestawienia sporzqdzone na podstawie dokument6w potwierdzajqcych poniesienie koszt6w ( fakt

VAT i/ lub innych dokument6w o r6wnowahnej wartoSci dowodowej) przedkladafie przez Wnioskodaw



do rozliczenia przyznanego dofinansowania, zgodnoic ze stanem faktycznym realizacji projektu ( w tym

prawidlowo .ret.lni. i jasno przedstawiaj4ce sytuacjE finansowq i maj4tkow4 projektu, wedlug stanu na

dzie| sporzqdzenia w/w dokument6w ) atakle zgodnoSi z wymogamt zawattymi w umowie.

3. Audyt obejmuje w szczeg6lnoSci :

A. WeryfiklcjE , na podstawie reprezentatywnej proby , oryginal6w dowod6w ksipgowych

dokumentuj4cych zdarzenia dotyczqce realizacji projektu ( okresie objqtym audytem), w tym

weryfikacjp opisu dowod6w ksipgowych ( klauzul) , zgodnie z warunkami umowy, dob6r

pr6by powinien byi oparty na metodach statystycznych

B. Oceng prawidlowoSci i wiarygodnoSci poniesionych koszt6w ( w tym m. innymi czy zostaly

faktycznie poniesione , czy sqzasadne i oszczgdne , czy sqzwrqzane z realizacjqproje\tu , czy

zostaly poniesione w terminie rcahzacjr projektu

C. Sprawdienie wniesienia przez Wnioskodawcg wkladu wlasnego, zgodnie z warunkami w

umowie
Dl Kontrolp zgodnoSci prowadzenia rachunkowoSci z przepisami ustawy z dnia 29 vrrze{nia

1994 o rachunkowoSci ( Dz. rJ. Nr 152, poz 1223 z po2n. zm) w czESci dotyczqcej

audytowanego projektu 
.

E. Sprawdzenie , czy prowadzona jest wyodrEbniona

doty czqcy ch rc alizacii proj ektu, z go dni e z zas adami

F. Sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy
VAT )

G. Weryfikacjg zgodnoSci danych ptzekazywanych w
czgsci dotycz4cej postppu rzeczowego oraz postqpu

sprawozdaniu z realizacji projektu w
finansowego z dokumentacj4 dotyczqcq

realizacji projektu
H. Weryfrkacjq 

- 
sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz ptzetwarzania danych o

uczestnikach projektu, zgodnie z ustaw4 z dnia 29 sierpnia l99lt o ochronie danych

osobowych ( Dz. U 22002 nr 101 ,poz926 zpoLn. zm)

L WeryfikacjE sposobu reahzacji dzialafpromocyjnych , zgodnie z warunkami umowy

J. WeryfikacjE sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu

K. Sprawdt"ii"-, czy Wnioskodawca wdroZyl zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz

usun4l uchybienia , jeSli takie zostaly wykryte
L. Audya zewngtrzny powinien zostac przeprowadzony zgodnie z Migdzynarodowymi

Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewngtrznego , stanowiqcym zalqcznik do

Komunikatu nr 4 Ministra Finans6w z dnia maja 2011 w sprawie standard6w audl'tu

wewnQtrznego dla jednostek sektora finans6w publicznych ( Dz. Urz. MF z 2011 r nr 5 poz

23)
M. Wytyczne dotyczqce audytu zewngtrznego projektow finansowanych w czESci lub w caloSci

ze 3rodk6w pFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz

zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych znajduj4 siq na stronie

vww. nfron. ors. nl/orsa nizacie-pozarzadow e I praigktyl-kgnkuq

ewidencla ksiqgowa w zakresie zdarzen
wskazanymi w umowie
( w szczeg6lnoSci w zakresie podatku

ta-zl rs/kurs- nosc-k/ ie-konkurs
lnosoraw mlzielnosc-

II. Wyb6r audytora
Wykonawc a zobowiqzany jest do przekazania wraz z oferta dokument6w potwierdzajqcych

kwalifikacje i doSwiadczenie niezbgdne do realizacji uslug
przezpodmioty/ osoby posiadaj4ce odpowiednie umiejgtnoSci w w/w zakresie rozumie siE:

1. Dysponuj4ce osobami o udokumentowanych kwalifikacjach
2. posiadajace udokumentowane doSwiadczenie w zakresie audytowania zadah lub projekt6w

finansowanych ze Srodk6w publicznych ( przynajmniej 3 projekty)

3. posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie zwiqzane zbadaniem prawidlowo6ci wykorzystaniem

Srodk6w publicznych
4. posiadaj4ce udokumentowane doSwiadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnEtrznego i/lub audytu

wewnptrznego
5. 

-Osoby 
przeprowadzajqce audyt winny spelniai lvym6g bezstronnoSci i niezale2noSci od realizatora

i od PFRON ( oSwiadczenie zalqcznik nr 1)

6. Sktad zespolu pzeprowadzajqcego audyt zewnptrzny projektu powinien by6 co najmniej

dwuosobowy. W sklad 
-r.rpolu 

powinna wchodzii co najmniej jedna osoba posiadaj4ca uprawnien

bieglego rewidenta
podmiot ubiegaj4cy siE o przeprowadzenie audytu zewngtrznego zobligowany jest do zlohenia



l. Wykazu wykonanych audytu zadan lub projekt6w finansowanych ze Srodk6w publicznych
v,lrazz terminem ich wykonania

2. Wykazu os6b, kt6re bEd4 uczestniczyc w wykonywaniu audytv wraz z inforrnacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych i doSwiadczenia
3. Potwierdzonych za zgodn6S6 z oryginalem dokument6w potwierdzaj4cych kwalifikacje

zawo dowe uprawniaj qc e do przeprowadzeni a zadania audytowe go

Informacje na temat posiadanego doSwiadczenia powinny dotyczyi doSwiadczenia os6b , kt6re bEd4

b e zp o Sre dn i o zaangahowane w r e alizacj p zle c enia
III Termin wykonania zam6wienia
Termin wykonania audytu od 01.do 22 marca 2018 roku
Termin przekazania raportu zprzedmiotu zam6wienia do 31 marca 2018

I . Opis sposobu prrygotowania oferty
Oferta audytora powinna byi:
l. Sporzqdzona w jEzyku polskim
2. Opatrzonapiecz4tkqfirmow4
3. Posiadad datE sporz4dzenia
4. Zawierat adres lub siedzibp oferenta , numer telefonu , NIP , adres e mail i ew. strony

intemetowej
5. Podpisana czytelnie przez Wykonawce
6. Zawierac oSwiadczenie o posiadanych kwalifikacj ach zg tdnie z wytycznymi PFRON
7. Zawierat cenE brutto za uslugE
8. Zawierac v,rykaz wykonanych audy6w lub projekt6w finansowych ze Srodk6w publicznych

v'raz z terminem ich wykonania
9. Zawrcrac wykaz os6b, kt6re bpd4 uczestniczyc w wykonaniu audyu wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych i doSwiadczenia
10. Zawiera(, oSwiadczenie stanowiqcezalqcznik nr 1 do zapytania ofertowego
Koperta z oferta powinna byi
l. Opatrzonapieczqtkqfirmowa
2. Zawierac nr telefonu i adres mailowy
3. Opis koperty : ,,Oferta na audyt zev,ngtrzy projektu realizowanego przez PTST o. Wlkp

PTSR o. DolnoSl4ski TWK o. Gorz6w Wlkp.

V. Miejsce i termin skladania ofert
1. Oferta w wersji papierowej powinna byd zlohona w biurze Zamawiajqcego - Lidera w

godzinach dy2ur6w lub wyslanaPoczta Polska na adres PTSR o. Wlkp 61 - 841 Poznah Plac Kolegiacki
12 Apok.Zl8 do dnia 20 lutego 2018r

2. Oferty zLohone lub wyslane po terminie nie bEd4rozpatrywane
3. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 27 lutego , a wyniki zostan4 ogloszone na stronie

intemetowej pod adresem www.poznan.ptrs.org.pl do dnia 28.02.2018 . JeSli wszystkie oferty bpd4 miaty
v'ryZszanr?przewidziano w budzecie - wtedy bEd4przeprowadzone negocjacje warunk6w obniZenia oceny

4. Zapylanie ofertowe zamieszczono na stronach intemetowych www.poznan.ptrs.org.pl
http ://www.twk.org.pl oraz http://ptsr.wroclaw.pl

VI. Kryteria oceny ofert
cena - 100%

VII. Dodatkowe informacje:
https://www.pfron.org.pllorganizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-

pozarzadov,rycUzadania-zlecane-konkurs/kurs-na-samodzielnosc-k/ogloszenie-konkursu-kurs-na-
samodzielnosc-zwiekszenie-aktywnosci-osob-niepelnosprawnych-w-zyciu-spolecznym/

Osoba do kontaktu Monika B rowska - Swierczyirska nr tel. 502239944

j'- '+'-Y PTS
Wielkupolska

it'r:h*wshi



Zalqczniknr I
O6wiadczenie o bezstronno6ci i niezale2noSci

Przystqpujqc do realizacji uslugi przeprowadzenia audytu zewnqtrznego projektu (tytul projektu)

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer (numer umowy nadany pzez PFRON)
. ... .z dnia

przez Wn i os kod awc9/6w ( nazw a Wn i os kod awcy/ow)

ja (imiq i nazwisko).
?

jako osoba uczestniczqca w przeprowadzeniu
bezstronnoSci i niezale2no6ci, tj.:

audytu o6wiadczam, 2e spelniam wym6g

nie posiadam udzial6w, akcji lub innych tytulow wlasnoSci w jednostce audytowanej lub w jednostce

z niq stowazyszonej, dominujqcej, zale2nej lub wspolzale2nej, w kt6rej mam wykonac uslugq audytu

zewnqtznego projektu,

nie jestem i nie bylem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pelnomocnikiem),

czlonkiem organ6w nadzorczych bqd2 zarzqdzajqcych lub pracownikiem jednostki/-ek pelniqcejfych

rolg Beneficjenta albo jednostki z niq/nimi stowarzyszonej, dominujqcej , zale2nej lub wspolzaleznej,

nie osiqgnqlem/-am chociazby w jednym roku w ciqgu 5 lat co najmniej 50o/o prz\chodu rocznego z

tytulu Swiadczenia uslug na tzecz danej jednostkifek pelniqcejfych rolq Beneficjenta, jednostki wobec

niej dominujqcej lub jednostek z niq stowazyszonych, jednostek od niej zale2nych lub wspolzaleznych

(nie dotyczy to pienruszego roku dzialalno6ci podmiotu przeprowadzajqcego audyt),

w ostatnich 3 latach nie uczestniczylem/am w sporzqdzaniu dokument6w stanowiqcych przedmiot

audytu,

nie jestem malzonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem

zwiqzanyl-a z tytulu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobq zarzqdzajqca lub bqdqcq w organach

nadzorczych jednostkiAek pelniqcej/-ych rolq Beneficjenta albo zatrudniajqcq przy prowadzeniu audytu

takich os6b, nie jestem i nie bylem l-am zaanga2owanyl-aw planowanie, realizacjq, zarzqdzanie dzialah

finansowanych i realizowanych w ramach projektu, ktorego audyt dotyczy,

nie mam zadnych innych powodow, kt6re spowodowalyby, 2e nie spelniam warunk6w bezstronnoSci

i niezalezno5ci.
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(Data imiejsce)


