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Do wszystkich Wykonawców  

biorących udział w zapytaniu 

ofertowym 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W ZAPYTANIU OFERTOWYM  

 
1. W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dziękuję za złożenie oferty w zapytaniu ofertowym 

nr DZP.262.46.2022 na przeprowadzenie audytu w zakresie zbadania przepływów finansowych, 

sald kont księgowych spółki SkillsPoland Sp. z o.o. oraz oszacowania wartości zamówienia na 

przeprowadzenia eliminacji SkillsPoland 2021 , które odbyły się w Gdańsku w dniach 25-26 

listopada 2021 r. wraz z zapleczem technicznym i organizacyjnym innym niż wynajem 

powierzchni. 

 

2. W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria oceny ofert: cena 100 %. 

 

3. Zbiorcze zestawienie ofert:  

 

 

 

Nr 

oferty: 

 

Nazwa  

Spełnienie 

warunku 

udziału w 

postępowan

iu 

 

Ocena ofert  

1.  

PB Audyt Sp. z o.o. 

Ul. Bema 87 lok. 3u 

01-233 Warszawa 
Nie spełnia nd 

2.  

Grupa Gumułka Audyt 

Sp. z o.o. Sp. k. 

Ul. Matejki 4 

40-077 Katowice 

Spełnia 

 

Cena: 100 pkt. 

Razem 100 pkt. 



 

 

4. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: 

Grupa Gumułka Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy PB Audyt Sp. z o.o.ponieważ wykonawca nie wykazał 

spełniania warunku udziału w zapytaniu ofertowym.  

Zamawiający w zapytaniu ofertowym wymagał m.in. aby wykonawca wykazał , że kluczowy biegły 

rewident w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie (posiadał doświadczenie) 

audyty finansowe: 

- co najmniej 3 podmiotów finansowanych w minimum 50% ze środków publicznych w rozumieniu 

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku  oraz 

- co najmniej jednego podmiotu realizującego główne cele statutowe w oparciu o różnorodność 

źródeł finansowania, w tym: środków finansowych krajowych oraz wyrażonych w walucie EUR 

środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

 

Wykonawca w załączonym do oferty wykazie osób (w tabeli nr 2) oświadczył, że żaden z 

wykazanych przez niego audytów nie dotyczył podmiotów finansowanych w minimum 50% ze 

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

oraz podmiotu realizującego główne cele statutowe w oparciu o różnorodność źródeł finansowania, 

w tym: środków finansowych krajowych oraz wyrażonych w walucie EUR środków pochodzących z 

Unii Europejskiej 
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