
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/130/PS/2020 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 

Warszawa przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: świadczenie usługi przeprowadzenia 

kontroli finansowej w siedzibach beneficjentów programów obsługiwanych przez FRSE. 

Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.  

3. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:  

a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia podmiotu do badania sprawozdań finansowych, 

zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1421 z późn. zm). 

b) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie wykonał co najmniej 3 kontrole projektów o wartości 250.000,00 euro każdy (tj. 

usługę, polegającą na sprawdzaniu zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z 

postanowieniami umowy) finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o 

finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.). Na 

potwierdzenie spełniania niniejszego warunku należy wypełnić załącznik nr 4 do 

zapytania ofertowego. 

c) Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 ekspertami, którzy posiadają uprawnienia 

biegłego rewidenta oraz z których każdy przeprowadził kontrolę dokumentacji merytorycznej 

co najmniej 3 projektów w sektorze edukacji i szkolnictwa wyższego, finansowanych ze 

środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), polegającą na weryfikacji zgodności realizacji 

projektu z postanowieniami umowy przeprowadzonych zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rewizji Finansowej. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku należy 

wypełnić załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

a) Cena – 95%, 

b) Dodatkowy ekspert – 5%. 

 

Zamawiający przyzna dodatkowe 5 pkt. wykonawcy, który oddeleguje do realizacji zamówienia 

dodatkowego eksperta który posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz przeprowadził kontrolę 

dokumentacji merytorycznej co najmniej 6 projektów w sektorze edukacji i szkolnictwa wyższego, 

finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 

sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm), polegającą na weryfikacji zgodności 

realizacji projektu z postanowieniami umowy przeprowadzonych zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rewizji Finansowej. 

5. Projekt umowy: zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Wykonawca, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do zawarcia  z FRSE umowy 

powierzenia danych. 

6. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego należy składać 

w formie elektronicznej (w postaci zeskanowanej wersji) na adres e-mail: dzp@frse.org.pl  

Do oferty należy dołączyć:  

a) Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych. 

b) Wykaz zamówień – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  

c) Wykaz osób – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

7. Termin składania ofert upływa dnia 23 października 2020 r. o godzinie 16.00. 
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8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

9. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Justyna Krześniak, tel.: 22-46-31-135, 

jkrzesniak@frse.org.pl. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego 

etapie  bez podania przyczyny. 

14. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  uzupełnienia 

żądanych dokumentów. 

15.  Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek   

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

16.  Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone. 

17.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie 

stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).  
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