ZAPYTANIE OFERTOWE DZP.262.46.2022
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: 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. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy przy czym Zamawiający zobowiązuje się przekazać dokumenty niezbędne do
przeprowadzenia audytu niezwłocznie po podpisaniu umowy.
4. Wymagania dla Wykonawców:
4.1. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:
4.1.1. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co
najmniej 2 osobami posiadającymi tytuł biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych
rewidentów prowadzonego przez Krajową Rada Biegłych Rewidentów, oraz:
4.1.2. Wykonawca wykaże, 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:
a) minimum 3 audyty finansowe spółek z o.o., z których dla co najmniej jednej z nich suma
bilansowa w jednym roku przekroczyła kwotę 500 000,00 PLN oraz
b) co najmniej 3 podmiotów finansowanych w minimum 50% ze środków publicznych
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz
c) 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.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100%
6. Wzór umowy (gwarancja, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian):
stanowią załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
7. 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

8. Do oferty należy dołączyć:
a. wypełniony załącznik nr 2 – oferta,
b. wypełniony załącznik nr 3 – wykaz osób,
c. aktualne zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)

lub odpisu z Krajowego Rejestru

Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania
wpisu do tego rejestru),
9. Termin składania ofert upływa dnia 14.06 2022 r. o godz. 10:00
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego
etapie bez podania przyczyny.
12. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia
żądanych dokumentów.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek
pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
14. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
15. 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. 2020 poz. 1740 ze zm.).
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