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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.)
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Osoba upoważniona do kontaktów :

w WARSZAWIE

Katarzyna Sawicka

ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa

przetargi@ncbr.gov.pl

www.ncbr.gov.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „uPzp”.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu wydatków w ramach
projektów systemowych skutkującego uzyskaniem obiektywnej i niezależnej oceny realizacji
projektu pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości
i jawności, pozwalającej z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę, że realizacja projektów
przebiega zgodnie z umowami o wykonanie i finansowanie projektów, kosztorysem umowy
i katalogiem kosztów kwalifikowanych. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa
opcji, o którym mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „SOPZ”)
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako
„SIWZ”).

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.4. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV :
79212000-3

Usługi audytu

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.6. Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu koszów
udziału w postępowaniu.
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3.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia wynosi 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
co potwierdzą przez złożenie:
5.1.1.

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1
- 4 ustawy Pzp (pkt 6.1.2. SIWZ),

5.1.2.

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp (pkt 6.1.3. SIWZ),

5.1.3.

dokumentów wymaganych w pkt 6.1.4. - 6.1.11. SIWZ, spełniających wymogi
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), zwanego dalej Rozporządzeniem.

5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (posiadania wiedzy
i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia,
w postaci należytego wykonania/wykonywania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2
usług audytu lub kontroli lub weryfikacji projektów w obszarze B+R o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż 600.000,00 zł brutto przy czym każda usługa:
a) polegała na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków
z postanowieniami umowy bądź założeniami projektu;
b)

była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego, kontrolowanego, weryfikowanego
oraz zlecającego realizację audytu, kontroli, weryfikacji.

Przez sprawdzenie zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umowy
bądź założeniami projektu rozumie się audyt lub kontrolę lub weryfikację projektu pod względem
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finansowym i merytorycznym. Przedmiotowe usługi audytu lub kontroli i weryfikacji muszą
obejmować w szczególności następujące czynności:
- weryfikację dokumentacji finansowej projektu,
- weryfikację prawidłowości udzielania przez wykonawcę projektu zamówień publicznych,
- oględzin wyposażenia, aparatury lub innych składników majątkowych beneficjenta,
- oceny zasadności ponoszonych wydatków,
- sprawdzenia czy wydatki nie zostały zawyżone,
- potwierdzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników oraz
- oceny osiągnięcia założeń merytorycznych projektu w obszarze B+R.
Albo
Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku może wykazać się również 4 usługami, z czego 2
dotyczą usług audytu lub kontroli lub weryfikacji projektów w obszarze B+R pod względem
finansowym oraz 2 dotyczą usług audytu lub kontroli lub weryfikacji projektów w obszarze B+R pod
względem merytorycznym przy czym wartość każdej z usług jest nie mniejsza niż 300.000,00 zł
brutto.
Wykazane usługi audytu lub kontroli lub weryfikacji projektów w obszarze B+R pod względem
finansowym muszą obejmować w szczególności następujące czynności:
- weryfikację dokumentacji finansowej projektu,
- weryfikację prawidłowości udzielania przez wykonawcę projektu zamówień publicznych,
- oględzin wyposażenia, aparatury lub innych składników majątkowych beneficjenta.
Wykazane usługi audytu lub kontroli lub weryfikacji projektów w obszarze B+R pod względem
merytorycznym muszą obejmować w szczególności następujące czynności:
- oceny zasadności ponoszonych wydatków,
- sprawdzenia czy wydatki nie zostały zawyżone,
- potwierdzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników oraz
- oceny osiągnięcia założeń merytorycznych projektu w obszarze B+R.
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Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości
minimalnej.
Pod pojęciem usługi Zamawiający rozumie jedną umowę\kontrakt z jednym wykonawcą.
Pod pojęciem usługi wykonywanej Zamawiający rozumie usługę, której zakończona część spełnia co
najmniej powyższe wymogi.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione
w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.10. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2. SIWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy
spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia), Wykonawcy wykażą, że dysponują lub zgodnie z art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, będą dysponować do realizacji zamówienia co najmniej:
I. dwudziestoma ekspertami do spraw audytu, przy czym:
a) co najmniej dziesięciu ekspertów do spraw audytu wchodzących w skład zespołu musi
spełniać warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, z późn. zm.),
b) każdy z ekspertów do spraw audytu musi posiadać doświadczenie jako członek zespołu
audytowego

w

realizacji

co

najmniej
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audytów

zewnętrznych

projektów

współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej

lub

innych

źródeł

w

zakresie

zgodności

realizacji

projektów

z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego
i wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł
brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć
jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje
w infrastrukturę nauki.
c) każdy z ekspertów do spraw audytu musi posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie
przeprowadzenia jako członek zespołu audytowego trzech audytów poprawności
udzielania zamówień publicznych oraz trzech audytów zgodności prowadzenia
rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
II. siedmioma ekspertami merytorycznymi, po jednym w każdej z następujących branż:
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a) Nowe technologie dotyczące mechaniki, mechatroniki, elektroniki, elektrotechniki,
transportu, logistyki,
b) Energetyka, w tym źródła energii odnawialnej,
c) Nauki Chemiczne,
d) Medycyna ogólna i kliniczna, biotechnologia medyczna oraz inżynieria medyczna jako
nauki medyczne i nauki o zdrowiu
e) Techniki wytwarzania silników lotniczych, śmigłowców i samolotów,
f) Systemy informatyczne,
g) Nauki ekonomiczne.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jednego eksperta merytorycznego dla
każdej z wymienionych branż. Każdy z ekspertów merytorycznych w swoim dorobku naukowym musi
posiadać co najmniej trzy publikacje naukowe dotyczące danej branży oraz stopień naukowy co najmniej
doktora nauk.
Ekspert do spraw audytu nie może być jednocześnie ekspertem merytorycznym. Ekspert merytoryczny nie
może być jednocześnie ekspertem do spraw audytu. Tym samym Wykonawca w celu wykazania spełnienia
niniejszego warunku, musi przestawić łącznie 27 osób, z których 20 będzie ekspertem do spraw audytu,
i kolejne siedem z których każda będzie ekspertem w innej dziedzinie. Jedna osoba może być tylko jednym
ekspertem. W przypadku kiedy Wykonawca wskaże dana osobę jako eksperta w kilku branżach,
Zamawiający uzna ją za eksperta tylko w jednej branży.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.2.
SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.11. SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 6.1.2.
SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.11. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć także
dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wystarczy, że warunek określony w pkt 5.3. SIWZ, spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.4. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia
wyżej wymienione warunki.
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5.5. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 5.1. oraz 5.2 i 5.3. niniejszego
SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
5.6.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykona lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w
przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca
przedłoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp, o którym mowa w 6.1.3. SIWZ.

6.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

6.1.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
6.1.1.

Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący
Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać
wszelkie zobowiązania Wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia (w szczególności
odnoszące się do ceny, podejścia metodologicznego, okresu realizacji, warunków płatności,
akceptacji Wzoru umowy, określenia części zamówienia, którą Wykonawca powierzy
podwykonawcy).

6.1.2.

Oświadczenie

o

spełnianiu

warunków

udziału

w

postępowaniu

w

związku

z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, w tym warunków opisanych w pkt 5.2. i 5.3. SIWZ
(wypełnione i podpisane) - do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 3 do
SIWZ.
6.1.3.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp (wypełnione i podpisane) - do wykorzystania
wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ.
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6.1.4.

Aktualny1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.1.5.

Aktualne3 zaświadczenie(-a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.1.6.

Aktualne3 zaświadczenie(-a) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.1.7.

Aktualną(-e)3 informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

6.1.8.

Aktualną(-e)3 informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

1

Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim
potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
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6.1.9.

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

6.1.10. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, z podaniem przedmiotu usług, wartości usług, dat wykonania, nazwy
podmiotu na rzecz, którego była świadczona usługa oraz załączenie dowodów w rozumieniu
Rozporządzenia, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy
sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 6 do SIWZ.
6.1.11. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik
Nr 7 do SIWZ.
6.1.12 Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub poświadczona za
zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy
(tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) – w przypadku podpisywania oferty przez
pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści
pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę
prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,
konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika.
Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten
winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z
formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej
dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób
reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
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6.1.13. W przypadku, gdy Wykonawcy należą do grupy kapitałowej2, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, winni oni przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej albo oświadczenie (informację) o braku przynależności do grupy kapitałowej
(do ewentualnego wykorzystania służy wzór oświadczenia w zakresie określonym w art. 26
ust. 2d ustawy Pzp, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ).
6.2.

W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, dodatkowo winni oni przedłożyć
dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu w trakcie realizacji
zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
osoby(-ób) posiadającej (-ych) niezbędne kwalifikacje określone w pkt 5.3.

6.3.

W przypadku, gdy Zamawiający przedłuży termin składania ofert na warunkach dopuszczonych
w ustawie Pzp, aktualność dokumentów wymaganych w pkt 6.1.4.-6.1.9 SIWZ, aktualność
wykonanych usług wpisywanych do wykazu, o którym mowa w pkt 6.1.10. SIWZ. SIWZ będzie
oceniana za każdym razem w stosunku do nowego terminu składania ofert, wyznaczonego przez
Zamawiającego.

6.4.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika (pkt 6.1.12. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 6.1.3.-6.1.9. i 6.1.13. SIWZ
powinny dotyczyć każdego z Wykonawców. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.2. SIWZ
może zostać skutecznie złożone albo przez każdego z Wykonawców indywidualnie, albo przez
prawidłowo umocowanego pełnomocnika Wykonawców o ile z jego treści wynika, że zostało
złożone w imieniu każdego z Wykonawców. Dopuszczalne jest także złożenie kopii oświadczeń
przez poszczególnych Wykonawców, podpisanych również przez pełnomocnika. Z uwagi na
oryginalny (pisemny) podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie traktował takie oświadczenie na
prawach oryginału, pod warunkiem, że z treści dokumentu nie będzie wynikało, iż podpis
pełnomocnika został złożony w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Forma wymaganych
dokumentów uregulowana jest w pkt 10.5. SIWZ.

6.5.

Wykonawca prowadzący działalność w formie spółki jawnej przedkłada dokument właściwego
naczelnika urzędu skarbowego (pkt 6.1.5 SIWZ) odnoszący się do samej spółki a nie jej
wspólników.

Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców,
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę
4
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6.6.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, odpowiednio do przepisów Rozporządzenia, zamiast dokumentu wymienionego w pkt
6.1.4. -6.1.6. i 6.1.9. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
6.7.

Dokument, o którym mowa w pkt 6.6. lit.a) i c) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.6. b) SIWZ
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.8.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów wymienionych w pkt 6.1.7 i 6.1.8. SIWZ składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp. Dokument
ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.9.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. oraz 6.8. SIWZ,
Wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Oświadczenie winno być sporządzone z zachowaniem terminów jak dla ww.
dokumentów.

7. INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej na
adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
i informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie
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drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację
za pomocą poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się
przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie z 10.6. SIWZ
skanów pism.
7.2. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie
później niż 6 dni przed terminem składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania ww. wniosków.
7.3

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa
w pkt 7.2. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.

7.4

Pytania

należy

przesyłać

pisemnie

na

adres

Zamawiającego,

faksem

na

numer

/+48 22/ 20-13-408 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl.
W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
7.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
7.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
7.7. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
7.8.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
7.10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
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8.1.

W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych)

8.2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42,
poz. 275 z późn. zm.).
8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem „Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia
wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia
potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.
8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z
ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
8.5 Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 8.4. SIWZ, powinien zawierać informacje
o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 8.1. SIWZ, stanowiącą
zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług
audytu wydatków w ramach projektów systemowych, winien określać precyzyjnie gwaranta
(poręczyciela), beneficjenta (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę gwarancji
(poręczenia), termin ważności udzielonej gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej
terminowi związania ofertą - pkt 9.1. SIWZ oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego
gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w przypadkach przewidzianych ustawie Pzp.
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Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od
badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.
8.6 Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 8.4. SIWZ, należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym
opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w pkt 12. SIWZ.
Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty
wskazanego w pkt 11. SIWZ, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć
do oferty.
8.7 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne jest
wystawienie dokumentu stanowiącego wadium na jednego z Wykonawców, pod warunkiem, że z jego
treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców działających wspólnie.
8.8 Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
8.9 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.
8.10

Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawców,

którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium,
w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3
ustawy Pzp.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania
ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp).
9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana
w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci
elektronicznej.
10.2. Ofertę, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1
pkt 1-4 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
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w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp, a także wykaz usług i osób zaleca
się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
10.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik Nr 2),
zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku,
gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik Nr 3-7 do SIWZ), treść składanych
oświadczeń, wykazu usług oraz osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału
obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
10.4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena,
ustalona zgodnie z opisem w pkt 14 SIWZ.
10.5. Formularz

ofertowy,

oświadczenie

o

spełnianiu

warunków

udziału

w

postępowaniu

w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w pkt 6.2.
SIWZ oraz lista podmiotów, o której mowa z pkt 6.1.13. SIWZ muszą być złożone w formie
oryginału. Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w punkcie 6.1.12. SIWZ. Pozostałe
dokumenty spośród wymienionych w pkt 6 SIWZ mogą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 10.7. SIWZ.
10.6.

Formularz ofertowy, oświadczenia określone w pkt 6.1.2 , 6.1.3. SIWZ, wykaz usług i osób a także
ewentualnie lista podmiotów lub oświadczenie, o której/m mowa z pkt 6.1.13. SIWZ muszą być
podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą
reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa
w pkt 6.1.12. SIWZ.

10.7.

Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
z zastrzeżeniem pkt 6.1.12. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia
nie budził wątpliwości prosimy o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź formułę „Poświadczam za zgodność z oryginałem
strony od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób upoważnionej(-ych) do reprezentacji Wykonawcy.
Powyższe nie odnosi się do poświadczeń notarialnych.

10.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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10.9. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Uwaga
Zastrzegając

informacje

w

ofercie

Wykonawca

winien

mieć

na

względzie,

że zastrzeżona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy
warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość
gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze
względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można
objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie
osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści
każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
10.9.1.

odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,

10.9.2.

które są jawne na mocy odrębnych przepisów,

10.9.3.

ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.

11 OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert.
Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem
Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów
systemowych” nr sprawy 27/14/PN oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.01.2015 r. GODZ.
13:00”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ)
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ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej zewnętrzne
opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej) winno być również oznaczone w sposób
umożliwiający przyporządkowanie oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub
numerem postępowania.
12 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 29.01.2015 r. o godz. 12.00 Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 29.01.2015 r.
o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 237 piętro 2.
12.3. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
12.4. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego
pisemnie.
12.5. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert),
zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub
„WYCOFANIE OFERTY”.
12.6. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
12.7. Ofertę

złożoną

po

terminie

składania

ofert

Zamawiający

zwróci

niezwłocznie

(art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).

13 INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
13.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, informacje
dotyczące ceny oraz inne informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13.4. W

toku

dokonywania

badania

i

oceny

złożonych

ofert

Zamawiający

może

żądać

od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
13.5. Oferty,

które

nie

zostaną

odrzucone,

zostaną

poddane

z kryterium oceny ofert określonym w punkcie 16 niniejszej SIWZ.
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13.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ, a ponadto będzie miała najniższą cenę brutto a tym samym
uzyska największą liczbę punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.

14 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1.

Cena

oferty

brutto

jest

ceną

obejmującą

wszystkie

koszty

i

składniki

związane

z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
14.2.

Cenę jednostkową i wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

14.3.

Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę
wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
1) cenę oferty brutto - łącznie z podatkiem VAT,
2) cenę jednostkową audytu brutto,
3) wysokość stawki podatku VAT,
4) wartość podatku VAT.

14.4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
14.5. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
15 INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
15.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach
obcych.
15.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
16 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
16.1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, oraz odpowiadająca mu
waga jest następująca:
- cena 50%
- podejście metodologiczne 50%
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16.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert przyjmując zasadę,
że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po
przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.
16.3. Punkty za kryterium cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru::
cena brutto oferty najtańszej
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 50
cena brutto oferty badanej
Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
16.4. Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 50 pkt.
16.5. Punkty w kryterium podejście metodologiczne zostaną przyznane, na podstawie oceny
informacji zawartych przez Wykonawcę w Formularzu oferty w Tabeli nr 1
Podejście

metodologiczne,

przez każdego

merytorycznego

członka

komisji

przetargowej dokonującego oceny poszczególnych ofert podlegających ocenie w skali
do 50 punktów.
Członek komisji przetargowej (merytoryczni) ocenia następujące elementy każdej z
ofert:
-

zaproponowanie

dodatkowych

pytań

wykraczających

poza

katalog

zamieszczony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (od 0 do 30 pkt).
Zamawiający przyzna po dwa punkty za każde dodatkowe pytanie / zagadnienie,
które będą adekwatne do celów audytu będących przedmiotem zamówienia oraz
istotne z punktu widzenia użyteczności wyników. Ocenione zostaną wyłącznie
pierwsze 15 pytań/zagadnień, które zostaną uzasadnione, pod względem celowości,
adekwatności ich zastosowania w audytach.
Wykonawca otrzyma 0 pkt za pytania / zagadnienia, które zostaną ocenione jako
nieużyteczne w audytach będących przedmiotem zamówienia lub\i nie zostało
przedstawione uzasadnienie.
Dodatkowe pytania/zagadnienia nie mogą powielać tych zawartych Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia.
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Pytania / zagadnienia, które otrzymają punkty Wykonawca zastosuje w trakcie
realizacji audytów będących przedmiotem zamówienia.
- zaproponowanie dodatkowych metod i narzędzi wykraczających poza zakres
zamieszczony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (od 0 do 20 pkt).
Zamawiający przyzna po cztery punkty za każdą dodatkową metodę/technikę/
narzędzie, której zastosowanie pozwoli na pogłębienie zakresu audytu lub pozwoli na
wykrycie ewentualnych uchybień i nieprawidłowości.
Ocenionych zostanie wyłącznie pierwsze 5 metod/technik/narzędzi, do których
przedstawione zostało uzasadnienie, w jaki sposób ich zastosowanie wpłynie na
pogłębienie zakresu audytu lub pozwoli na wykrycie ewentualnych uchybień i
nieprawidłowości.
Wykonawca otrzyma 0 pkt za metody/techniki/narzędzia, które zostaną ocenione jako
nieużyteczne w audytach będących przedmiotem zamówienia lub\i nie zostało
przedstawione uzasadnienie.
Dodatkowe

metody/techniki/narzędzia

nie

mogą

powielać

tych

zawartych

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Metody/techniki/narzędzia, które otrzymają punkty Wykonawca zastosuje w trakcie
realizacji audytów będących przedmiotem zamówienia.
Do dodatkowych metod/technik/narzędzi Zamawiający nie będzie zaliczał analizy
SWOT, drzewa problemów/celów, burzy mózgów oraz paneli ekspertów wśród
członków zespołu audytowego oraz innych metod polegających na pracy wewnętrznej
członków zespołu audytowego.
Ilość punktów przyznanych ofercie za poszczególne jej elementy zostanie zsumowana
przez każdego z merytorycznych członków komisji przetargowej i na tej podstawie
zostanie obliczona indywidualna ocena oferty w kryterium podejście metodologiczne.
Po indywidualnej ocenie ofert, o której mowa powyżej, poszczególne oferty otrzymują ilość punktów
wyliczoną według poniższej formuły:
Yn = (Ck1 + Ck2 + Ck3 +Ckn) / Lck,
gdzie:
Yn – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;
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Ck1 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie przez pierwszego merytorycznego
członka komisji przetargowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium podejście metodologiczne;
Ck2 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie przez drugiego merytorycznego członka
komisji przetargowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium podejście metodologiczne;
Ck3 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie przez trzeciego merytorycznego członka
komisji przetargowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium podejście metodologiczne;
Ckn – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie przez kolejnego merytorycznego członka
komisji przetargowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium podejście metodologiczne;
Lck – oznacza liczbę merytorycznych członków komisji przetargowej biorących udział w ocenie ofert.
Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium podejście metodologiczne może
uzyskać maksymalnie 50,00 punktów.
16.5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
16.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
16.6.1. jest niezgodna z ustawą;
16.6.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
16.6.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
16.6.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
16.6.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
16.6.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
16.6.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
16.6.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17 POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
17.1.

Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

17.1.1.

oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów,
np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie
wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy
ceną wpisaną liczbą i słownie.

21

Znak Sprawy 27/14/PN
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

17.1.2.

poprawek - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania
matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;
17.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty.
17.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
18 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
18.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony
w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
18.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryterium przyjętego w niniejszej SIWZ.
18.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
18.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom;
18.3.2.

Wykonawcach,

których

oferty

zostały

odrzucone,

podając

uzasadnienie

faktyczne

i prawne;
18.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie
krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie
z art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.
18.5.

Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 18.4. może nastąpić
w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko
jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp);

18.6.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
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18.6.1.

przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz
osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;

18.6.2. zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
18.7.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

18.8.

O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem lub drogą mailową.

18.9.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

18.10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
18.11. Strony każdorazowo ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji wymaganej
od Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
18.12. Strony każdorazowo ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona Umowa.
18.13. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
19 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które
służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
19.2. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w całości.
19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
19.3.1. pieniądzu;
19.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(z tym że zobowiązanie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym);
19.3.3. gwarancjach bankowych;
19.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
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19.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
19.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone:
19.4.1.

w

pieniądzu

Wykonawca

wpłaca

przelewem

na

następujący

rachunek

bankowy

Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem „Zabezpieczenie - świadczenie usług audytu wydatków
w ramach projektów systemowych”
19.4.2.

w innej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem
umowy.

19.5.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

19.6.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

20 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
20.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik
Nr 8 SIWZ.
20.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.
21 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości
przekraczającej 134 000 euro.

22.

INNE INFORMACJE

Niniejsze zamówienie jest współfinansowana w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka (POIG PT)
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UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCEYCH

23.

Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych
z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie roku od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia
podstawowego.
24. POSTANOWIENIA

DOTYCZĄCE

JAWNOŚCI

PROTOKOŁU

POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
24.1.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny, załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania, z tym że oferty udostępnia się od
chwili ich otwarcia.

24.2.

Ujawnienie treści protokołu i załączników, odbywać się będzie wg poniższych zasad:

24.2.1.

udostępnienie zainteresowanym ww. dokumentów będzie możliwe po złożeniu wniosku,
w którym należy podać informację o żądanym zakresie i formie udostępnienia dokumentów
(forma pisemna lub faks);

24.2.2.

Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów;

24.2.3.

udostępnienie dokumentów może odbywać się tylko w siedzibie Zamawiającego w godzinach
urzędowania.
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Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
1. Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik 2 – Formularz ofertowy;
3. Załącznik 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
4. Załącznik 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień
publicznych;
5. Załącznik 5 –Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik 6 - Wykaz należycie wykonanych usług;
7. Załącznik 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia;
8. Załącznik 8 – Wzór umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
na przeprowadzenie audytów wydatków w ramach projektów systemowych
I. Słowniczek stosowanych skrótów i określeń
W tekście opisu zamówienia stosowane będą następujące określenia i skróty:
1) Audyt wydatków (kosztów) - ogół działań prowadzonych przez podmiot zewnętrzny niezależny od
beneficjenta ostatecznego skutkujący uzyskaniem obiektywnej i niezależnej oceny realizacji projektu
pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności;
2) Beneficjent ostateczny – podmiot podlegający audytowi wydatków;
3) program - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, określany również skrótem
POIG;
4) szczegółowy opis - Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka;
5) EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
6) ustawa PZP - ustawa Prawo Zamówień Publicznych;
7) IZ - Instytucja Zarządzająca, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialny za
przygotowanie i realizację programu operacyjnego, realizujący zadania za pośrednictwem
Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności (DKI w MRR);
8) IP - Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu; organ administracji publicznej lub inna jednostka
sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego
z instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego;
9) Zespół audytowy – zespół co najmniej dwóch ekspertów do spraw audytu oraz eksperta
merytorycznego, wyznaczonych przez Wykonawcę do przeprowadzenia audytu, przy czym jeden z
ekspertów do spraw audytu wchodzący w skład Zespołu audytowego musi spełniać warunki
określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013
r. Nr 885, z późn. zm.),
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10) Raport z audytu - dokument sporządzany po każdym przeprowadzonym audycie; członkowie
Zespołu audytowego podpisują Raport z audytu;
11) wykonanie jednego audytu – oznacza przeprowadzenie pojedynczego audytu w siedzibie
beneficjenta ostatecznego i konsorcjantów oraz na miejscu realizacji projektu, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz sporządzenie ostatecznej wersji Raportu z
audytu, zaakceptowanej przez Zamawiającego. Termin na wykonanie jednego audytu wynosi do 20
dni roboczych liczonych od dnia wszczęcia audytu. Przez wszczęcie audytu rozumie się wysłanie
do beneficjenta ostatecznego Pisma informującego o planowanym audycie. Wykonawca nie
odpowiada za przekroczenie powyższego terminu, jeżeli wynika ono z przyczyn leżących po stronie
beneficjenta ostatecznego (w szczególności uchylanie się beneficjenta ostatecznego od audytu) lub
Zamawiającego.
12) Ostateczna wersja raportu z audytu – oznacza Raport z audytu, który uzyskał akceptację
Zamawiającego.

II. Wykaz podstawowych aktów prawnych oraz dokumentów programowych
1) rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., str.1);
2) rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z
31.07.2006 r., str. 25), zwane dalej „rozporządzeniem 1083/2006”;
3) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., str.
1), zwane dalej „ rozporządzeniem 1828/2006”;
4) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i
88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);
5) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.);
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6) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z
późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”;
7) ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658 z późn. zm.);
8) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i
1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232);
9) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków
związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.);
10) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, przyjęty przez Komisję Europejską w
porozumieniu z Rzeczypospolitą Polską w dniu 1 października 2007 r. oraz przez Radę Ministrów w
dniu 30 października 2007 r., zwany dalej „POIG”;
11) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
12) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013.
Wszystkie dokumenty programowe dostępne są na stronie internetowej www.poig.gov.pl oraz
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
III. Szczegółowy opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytów wydatków w ramach
projektów, skutkujących uzyskaniem obiektywnych i niezależnych ocen realizacji projektów pod względem
legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności, pozwalających z
dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę czy realizacja projektów przebiega zgodnie z umowami o
wykonanie i finansowanie projektów, kosztorysem umowy i katalogiem kosztów kwalifikowanych w
maksymalnej ilości 570 audytów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zmniejszenia maksymalnej
liczby audytów wskazanej w zdaniu poprzedzającym. Minimalna ilość audytów jaka będzie wykonana w
ramach niniejszego zamówienia stanowi 10% maksymalnej liczby 570 audytów. Wykonawcy nie
przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieprzeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli w
maksymalnej liczbie.
Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia audytów, zgodnie z metodologią przedstawioną w
niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, również w
innych projektach niż projekty systemowe.
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Celem audytu wydatków w ramach projektów systemowych jest uzyskanie dowodów pozwalających z
dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę, że realizacja projektu przebiega zgodnie z umową - z
kosztorysem umowy i katalogiem wydatków kwalifikowanych.
Efektem przeprowadzonej audytu wydatków jest raport z wykonania audytu wraz z wydaną opinią.
Audyt przeprowadza się w siedzibie audytowanego i na miejscu realizacji projektu, zgodnie z wymaganiami
i terminami określonymi przez Zamawiającego;
Audyt będzie prowadzony na terenie całego kraju.
Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy przekaże Wykonawcy listę projektów,
które zostaną poddane audytowi. Zamawiający zastrzega możliwość modyfikowania listy w trakcie realizacji
umowy z Wykonawcą.
Audyt wydatków będzie przeprowadzony po złożeniu przez beneficjenta ostatecznego jednego lub kilku
wniosków o płatność. Audytowi będą podlegały wydatki objęte wnioskiem o płatność na podstawie
reprezentatywnej próby.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy co najmniej raz w miesiącu wnioski o płatność beneficjentów
ostatecznych do objęcia audytem. Wykonawca zobowiązany jest do wszczęcia audytu w terminie 7 dni
roboczych od daty otrzymania wniosków o płatność od Zamawiającego.
Zakres audytu wydatków obejmuje przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur
kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur
akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania,
sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji
postanowień umowy o dofinansowanie.
Podczas audytu wydatków powinny zostać zweryfikowane poniesione wydatki, pozwalające wydać wiążącą
opinię na temat czy projekt jest realizowany zgodnie z umową

ze wskazaniem ewentualnych

nieprawidłowości oraz wysokości korekt finansowych, jak również sporządzić raport z audytu.
W niektórych projektach obowiązuje zasada memoriału, tj. beneficjenci ostateczni mogą przedstawiać do
rozliczenia zaksięgowane koszty. Koszty powinny zostać ostatecznie opłacona na dzień zakończenia
projektu. W takich przypadkach audyt będzie obejmował weryfikację kosztów.
Audyt obejmuje również ocenę merytoryczną projektu. W przedmiotowym zakresie opinię wydaje
uczestniczący w audycie ekspert merytoryczny.
Audyt wydatków obejmuje w szczególności następujące elementy:
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 weryfikacja kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania, w tym
m.in.:
 weryfikacja, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych
dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem
wydatków), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami
umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
 ocena prawidłowości i wiarygodności poniesionych wydatków (w tym m.in. czy zostały
faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją
zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu zgodnie z
zasadą efektywności, racjonalności i oszczędności);
 sprawdzenie poprawności zakupu towarów i usług pod kątem stosowania ustawy PZP lub, dla
podmiotów

zwolnionych

z

jej

stosowania,

zachowania

zasady

konkurencyjności,

przejrzystości i jawności, w tym również z ustalonymi przez podmiot dokonujący zakupu
zasadami i praktykami;
 sprawdzenie, czy zakupu towarów lub usług nie dokonano od podmiotów powiązanych z
beneficjentem ostatecznym osobowo lub kapitałowo;
 sprawdzenie wniesienia przez beneficjenta ostatecznego wkładu własnego, zgodnie z
warunkami wskazanymi w umowie;
 sprawdzenie wniesionego przez beneficjenta ostatecznego wkładu własnego rzeczowego,
zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie;
 sprawdzenie zakupionych środków trwałych i środków trwałych w budowie w ramach
projektu;
 sprawdzenie występowanie podwójnego finansowania wydatków;
 sprawdzenie statusu podatkowego beneficjenta ostatecznego (w szczególności w zakresie
podatku VAT);
 analiza poprawności dokumentowania poniesionych wydatków:
 sprawdzenie, czy beneficjent ostateczny stosuje odrębny kod księgowy umożliwiający łatwą
identyfikację operacji współfinansowanych ze środków programu;
 sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez beneficjenta ostatecznego
oryginalnej dokumentacji związanej z realizacją umowy o dofinansowanie:
 dla dostaw, usług: dokumenty związane z wyborem wykonawcy dostaw usług: umowy
dotyczące realizacji zamówień, faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe o
równoważnej wartości dowodowej potwierdzające dokonanie zakupów, protokoły
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odbioru wykonanych prac oraz dowody uregulowania zobowiązań finansowych
wynikających z dokonania zakupów,
 dla wydatków osobowych: dokumenty potwierdzające poniesienie tych wydatków na
rzecz osób zatrudnionych do realizacji projektu (płaca brutto lub jej część proporcjonalna
do zaangażowania danej osoby na rzecz projektu, z jej wszystkimi kwalifikującymi się do
refundacji składowymi) oraz dowodami płatności,
 weryfikacja

prawidłowości

oryginalnych

dokumentów

księgowych

potwierdzających

poniesione wydatki pod względem:
 formalnym (data wystawienia, właściwy odbiorca/wystawca dokumentu, kwota
usługi/dostawy, netto/brutto/słownie, sposób płatności, NIP, podpisy, opis kosztu na
odwrocie dokumentu umożliwiający powiązanie kosztu z projektem);
 merytorycznym (czy dokumentowany koszt odpowiada danym umieszczonym we
wniosku lub załącznikach do wniosku);
 weryfikacja czy w wykazanych we wniosku kosztach bezpośrednich zostały ujęte wydatki
ogólne rozliczane metodą ryczałtową (dotyczy wydatków ogólnych rozliczanych metodą
ryczałtową).
Zasady doboru próby
 zastosowany próg istotności nie może być większy niż 5%, zastosowany poziom ufności nie może
być mniejszy niż 95%;
 raport z audytu wydatków powinien odzwierciedlać stosowaną metodykę przeprowadzenia audytu a
także zawierać odniesienia do badanych dokumentów;
 weryfikacji na podstawie próby podlegają wydatki ze wszystkich kategorii każdego wniosku o
płatność. W przypadku, gdy projekt realizowany jest przez konsorcjum, wydatki poniesione przez
każdego z konsorcjantów należy traktować jako odrębną całość i dobrać próbę oddzielnie dla
każdego z nich;
 w każdym projekcie w każdej z kategorii określona jest minimalna ilość dokumentów, które muszą
zostać zweryfikowane (patrz tabela poniżej);
 do weryfikacji powinny być wybierane w pierwszej kolejności dokumenty potwierdzające wydatki o
wysokiej wartości (od największej wartości aż do wyczerpania ustalonego poziomu próby);
 w przypadku gdy poziom nieprawidłowości w poddanej weryfikacji próbie dokumentów
potwierdzających poniesione wydatki przekroczy 10% podane poniżej progi należy zwiększyć do
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20% dla kategorii W, G, Op oraz 60% dla kategorii E. Jeżeli po zwiększeniu próby poziom
nieprawidłowości ponownie przekroczy 10% próbę dokumentów należy zwiększyć do 100%.

Informacja o wysokości wybieranej próby w zależności od kategorii kosztów, oznaczającą proporcję ilości
dokumentów w próbie do ilości wszystkich dokumentów danej kategorii:
Raport z audytu wydatków
Raport powinien zawierać, m. in.:
Próba

Nazwa kategorii
Koszty kategorii W, w tym wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym
składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych
bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem (personel badawczo-naukowy,

Min 10%

techniczny i pomocniczy); lista pracowników rozliczanych w projekcie, rodzaj umowy
Koszty kategorii A – zakup aparatury naukowo – badawczej, amortyzacja środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty wynajmu aparatury , w

100%

niezbędnym zakresie i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu;
Koszty kategorii G

Min 10%

Koszty kategorii E – zakup usług obcych

Min 50%

Koszty kat Op

Min 10%

Wniesiony wkład rzeczowy - niepieniężny wraz z dokumentacją potwierdzającą wartość
wkładu niezależnie od kategorii, w której został sprawozdany


100%

opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii zgodnie z katalogiem wydatków
kwalifikowanych,



opis prawidłowości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej oraz księgowania wydatków
poniesionych w ramach realizowanego projektu,



opis poprawności dokumentowania poniesionych wydatków,



informację o zgodności wniosku o płatność beneficjenta ostatecznego ze stanem faktycznym,



wskazanie wydatków niekwalifikowalnych tj. wysokości kwot do zwrotu,



opis postępu rzeczowego projektu.
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Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji wyżej wymienionego zakresu audytu oraz wzoru Raportu z
audytu w trakcie realizacji umowy z Wykonawcą.
Wykonawca

podczas

prowadzenia

audytów

nie

ma

prawa

żądać

dokumentacji

niezwiązanej

z realizacją audytowanego projektu.
Wykonawca w celu zapoznania się z projektem i przygotowania audytu może skierować prośbę do
beneficjenta ostatecznego o dostarczenie w wersji elektronicznej następujących dokumentów:
-

umowa o dofinansowanie projektu z aneksami,

-

wnioski o płatność,

-

informacje o innych kontrolach / audytach przeprowadzonych w ramach projektu przez upoważnione
podmioty (termin kontroli / audytu, podmiot przeprowadzający, istotne ustalenia – rekomendacje, które
projektodawca powinien wdrożyć),

-

zestawienie

przeprowadzonych

procedur

przetargowych

oraz

zakupów

zgodnie

z

zasadą

konkurencyjności uregulowaną w umowie: rodzaj zamówienia, tryb zamówienia, liczba ofert, informacja
o wybranej ofercie, data podpisania umowy, informacje o ewentualnych środkach odwoławczych,
-

wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień publicznych / zakupów,

-

w przypadku realizacji projektu w partnerstwie – procedury regulujące zasady współpracy,

-

procedury opisujące sposób zarządzania projektem.

Prośba o przekazanie elektronicznej wersji dokumentów może nastąpić dopiero po wszczęciu audytu i
przedłożeniu beneficjentowi ostatecznemu stosownego upoważniania do audytu (fax, e-mail).
Podczas przeprowadzania czynności audytowych na miejscu zespół audytowy wykonuje kopie jedynie tych
dokumentów, które potwierdzają stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości.
Procedura przeprowadzania audytów
1. Audyty zostaną przeprowadzone przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikowania przez Wykonawcę wykazu osób przewidzianych do
realizacji zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków postawionych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Podstawę do przeprowadzenia audytów stanowi upoważnienie wystawione dla Wykonawcy przez
Zamawiającego.
4. Wykonawca powiadomi beneficjenta ostatecznego o audycie (pisemnie za potwierdzeniem odbioru oraz
faksem lub za pomocą poczty elektronicznej) w sposób zapewniający otrzymanie przez niego informacji
o audycie co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem audytu. Informację o terminach
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planowanych audytów Wykonawca przekazuje również do Zamawiającego za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Wzór Pisma informującego o planowanym audycie stanowi Załącznik nr 2 do SOPZ.
5. Przed rozpoczęciem audytu członkowie zespołu podpisują Deklarację poufności i bezstronności. Wzór
Deklaracji poufności i bezstronności stanowi Załącznik nr 3 do SOPZ.
6.

Wykonawca przeprowadzi audyt w siedzibie beneficjenta ostatecznego i konsorcjantów oraz na miejscu
realizacji projektu. Czas trwania audytu w siedzibie beneficjenta ostatecznego i konsorcjantów oraz na
miejscu realizacji projektu wynosi od 1 do 3 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin ten
może zostać wydłużony.

7. W przypadku wykrycia w trakcie audytu rażącego naruszenia warunków umowy Wykonawca
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
8. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od zakończenia czynności audytowych w siedzibie
beneficjenta ostatecznego i konsorcjantów oraz na miejscu realizacji projektu przedstawi
Zamawiającemu (pocztą elektroniczną) do akceptacji, projekt Raportu z audytu sporządzony zgodnie ze
wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do SOPZ. Zamawiający może wymagać przekazania przez
Wykonawcę dokumentacji stanowiącej podstawę stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
9. Całość dokumentacji z audytu Wykonawca archiwizuje w aktach audytu. Akta audytu będą prowadzone
dla każdego audytu oddzielnie. Akta audytu zawierają: zawiadomienie o audycie, kopię upoważnienia,
deklaracje bezstronności, Raport z audytu, propozycję rozpatrzenia zgłoszonych przez beneficjenta
ostatecznego zastrzeżeń do treści Raportu z audytu, kopię dokumentacji źródłowej potwierdzającej
stwierdzone w trakcie audytu uchybienia / nieprawidłowości. Ponadto, Raport z audytu oraz propozycja
rozpatrzenia zgłoszonych przez beneficjenta ostatecznego zastrzeżeń do treści Raportu z audytu będą
archiwizowane również na nośniku elektronicznym (CD lub DVD) w postaci plików w formacie RTF
lub DOC. Uchybienia / nieprawidłowości zawarte w treści Raportu z audytu muszą mieć
odzwierciedlenie w zgromadzonym materiale dowodowym przechowywanym w Aktach audytu.
10. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do przekazanego projektu Raportu z audytu. Wykonawca
uzupełni

Raport

z

audytu

zgodnie

ze

zgłoszonymi

uwagami

Zamawiającego

w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. Po uzupełnieniu Raportu z
audytu Wykonawca ponownie przekaże (pocztą elektroniczną) Raport z audytu Zamawiającemu do
akceptacji.
11. Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pocztą elektroniczną) o zaakceptowaniu Raportu z audytu.
12. W terminie 3 dni roboczych od zaakceptowania Raportu z audytu przez Zamawiającego Wykonawca na
swój koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego podpisany Raport z audytu wraz z Aktami audytu.
Ponadto, Wykonawca w wyżej wskazanym terminie przekazuje do Zamawiającego za pomocą poczty
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elektronicznej Raport z audytu w wersji elektronicznej z podpisami elektronicznymi osób
przeprowadzających audyt.
13. Zamawiający może zlecić Wykonawcy przygotowanie propozycji rozpatrzenia zgłoszonych przez
beneficjenta ostatecznego zastrzeżeń do stwierdzanych w trakcie audytu uchybień / nieprawidłowości.
Wykonawca przygotowuje i przekazuje pocztą elektroniczną ww. propozycję w terminie 5 dni
roboczych.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów
otrzymanych od Zamawiającego, a także ujawnionych oraz przygotowanych w trakcie lub po audycie.
Przekazanie, ujawnienie oraz wykorzystanie informacji otrzymanych od Zamawiającego, a także
ujawnionych oraz przygotowanych w trakcie lub po audycie, może nastąpić wyłącznie wobec
podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
15. Wszystkie dokumenty będące rezultatem realizacji przez Wykonawcę zamówienia muszą być oznaczone
obowiązującymi

logotypami

programu,

zgodnie

z

obowiązującym

„Przewodnikiem

w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”
dostępnym pod adresem:
http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf
Logo programu znajduje się pod adresem: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx
16. Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji wyżej wymienionej Procedury przeprowadzania
audytów oraz dokumentów stanowiących załączniki do SOPZ.
Załączniki:
1. Wzór Raportu z audytu
2. Wzór zawiadomienia o audycie.
3. Wzór Deklaracji poufności i bezstronności.
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Załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Raport z audytu wydatków
I.

INFORMACJE OGÓLNE

II.

ZAKRES AUDYTU

a. Data sporządzenia raportu

b. Numer certyfikowanego
Projektu / Wniosków o
płatność
c. Nazwa i adres podmiotu
realizującego projekt oraz
konsorcjantów (jeśli dotyczy)
d. Imiona i nazwiska osób
przeprowadzających audyt
e. Termin i miejsce
przeprowadzenia audytu
f.

Okres objęty certyfikacją

Określenie

a.

metodologii doboru oraz
wielkości próby
b.

Wykaz
dokumentów podlegających
weryfikacji

c.

Rozszerzenie
próby w przypadku
przekroczenia ustalonego i
dopuszczonego poziomu
wydatków nieprawidłowo
udokumentowanych /
nieprawidłowości
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III.

USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO

A. Ocena prawidłowość realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie
projektu

1). Czy rzeczywiste terminy realizacji zadań są zgodne z terminami
realizacji zadań wskazanymi w harmonogramie umowy?

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

UWAGI:

2) Czy rzeczywisty zakres rzeczowy i postęp realizacji zadań jest zgodny
z opisem projektu, harmonogramem wykonania projektu, stanowiącymi
załączniki do umowy oraz z dokumentacją finansową wykazaną we
wnioskach o płatność?
UWAGI:

3) Czy dalsze prowadzenie prac prowadzi do osiągnięcia zakładanych
celów projektu i zakładanych wartości wskaźników realizacji celów
projektu?
UWAGI:

B. Ocena prawidłowości rozliczana przekazanego finansowania:
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi negatywnej należy wskazać kwoty nieprawidłowości w pkt. IV)

1) Czy Wykonawca posiada kompletną dokumentację potwierdzającą
poniesienie wydatku?

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

UWAGI:

2) Czy Wykonawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w
projekcie zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości lub w inny
sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych i
bankowych dotyczących projektu?
UWAGI:

3) Czy kwoty zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym
na koncie wydatkowym Wykonawcy, na ostatni dzień okresu
rozliczeniowego objętego wnioskiem o płatność, są zgodne z
kwotami poniesionymi na realizację projektu wskazanymi we
wniosku o płatność?
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UWAGI:

4) Czy na podstawie oględzin można potwierdzić zgodność stanu
środków trwałych i środków trwałych w budowie z wykazanymi we
wniosku o płatność?

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

UWAGI:

5) Czy kwota podatku VAT, kwalifikowalna w wydatki projektu, jest
zgodna ze statusem podatkowym Wykonawcy?
UWAGI:

6) Czy Wykonawca wniósł wkład własny rzeczowy zgodnie z
warunkami wskazanymi w Umowie o wykonanie i finansowanie
projektu oraz wartościami zadeklarowanymi we wniosku o płatność?
UWAGI:

7) Czy wydatki zostały poniesione w terminach realizacji projektu
wskazanych w Umowie o wykonanie i dofinansowanie projektu?
UWAGI:

8) Czy wydatki są niezbędne do zrealizowania celów projektu?
UWAGI:

9) Czy wydatki zostały poniesione zgodnie z katalogiem wydatków
kwalifikowalnych oraz kosztorysem projektu, stanowiącym
załącznik do Umowy o wykonanie i dofinansowanie projektu?
UWAGI:

10) Czy weryfikowane wydatki nie zostały rozliczone we
wcześniejszych wnioskach o płatność?
UWAGI:

11) Czy wszystkie wydatki wykazane w kategoriach Wydatki
Wynagrodzeń (W), Wydatki aparatury naukowo-badawczej i innych
urządzeń służących celom badawczym (A), Wydatki budynków i
gruntów (G), Wydatki usług badawczych, wiedzy technicznej oraz
usług doradczych i równorzędnych € i inne wydatki operacyjne (Op)
są wydatkami bezpośrednimi niefinansowanymi w ramach ryczałtu
wydatków ogólnych?
UWAGI:

12) Czy zakupy towarów i usług w projekcie zostały dokonane zgodnie z
przepisami ustawy PZP lub, dla podmiotów zwolnionych z jej

39

Znak Sprawy 27/14/PN
stosowania, z zachowaniem zasady konkurencyjności, przejrzystości
i jawności, w tym również z ustalonymi przez podmiot dokonujący
zakupu zasadami i praktykami?
UWAGI:

13) Czy zakupu towarów lub usług dokonano od podmiotów
niepowiązanych z Wykonawcą osobowo lub kapitałowo? (w
przypadku odpowiedzi NIE proszę o uzupełnienie w polu UWAGI
informacji czy Wykonawca dokonał zakupu zgodnie z
postanowieniami umowy)

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

UWAGI:

14) Czy audytowany podmiot posiada wszystkie oryginały dokumentów
księgowych potwierdzających poniesione wydatki, ich opisy i
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności?
UWAGI:
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C. UWAGI DODATKOWE:
Opis sposobu dokumentowania i ewidencjonowania przez Wykonawcę wydatków poniesionych na realizację
projektu :


Czy dowody księgowe potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiający ich
jednoznaczne przypisanie do wydatków projektu?



Czy wydatki, rozliczone we wnioskach o płatność, zostały przypisane do właściwych kategorii
wydatków zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu?

IV. STWIERDZINE NIEPRAWIDŁOWOŚCI SKUTKUJĄCE
ZWROTEM/POMNIEJSZENIEM ROZLICZENIA DOFINANSOWANIA
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy wskazać:
- kwotę nieprawidłowości
- nr zadania
- kategorię wydatków
- numer wniosku o płatność
- którego pkt. sekcji III.B nieprawidłowość dotyczy

Data sporządzenia raportu :

Podpisy osób przeprowadzających audyt:
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Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Pismo informujące o planowanym audycie
……………., dnia .............................
…………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)

.................................................
................................................
(imię i nazwisko Dyrektora/Kierownika jednostki audytowanej, adres)
Uprzejmie informuję, że działając na podstawie umowy z dnia …………….., nr ………………………,
zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a ………………………….., w terminie
.............................. planowane jest przeprowadzenie audytu projektu nr …………..pod tytułem
………………......................
w zakresie: ....................................................................................................................................
Proszę o przygotowanie następujących dokumentów:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ponadto proszę o wyznaczenie osób do kontaktu z Zespołem audytowym, w składzie:
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Dodatkowe uwagi:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt:
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, dane teleadresowe osoby kontaktowej)
Z poważaniem,
………………………..
Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę
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Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

DEKLARACJA POUFNOŚCI i BEZSTRONNOŚCI
Imię i nazwisko :
Niniejszym oświadczam, że:
Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
z pracownikami instytucji podlegającej audytowi. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję
się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie swojego zwierzchnika i wycofanie się z audytu tej
instytucji.
Przed upływem roku od daty rozpoczęcia audytu instytucji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub
zlecenia z instytucją podlegająca audytowi ani nie byłem/łam członkiem władz instytucji audytowanej. W
przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
swojego przełożonego i wycofania się z audytu instytucji.
Nie pozostaję z pracownikami instytucji podlegającej audytowi w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że
może
to
budzić
uzasadnione
wątpliwości
co
do
mojej
bezstronności.
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym
fakcie swojego przełożonego i wycofania się z audytu tej instytucji.
Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych
mi lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub po audycie i zgadzam się, że informacje te nie powinny
być ujawnione osobom postronnym.
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Data:……………………………………….
Podpis:……………………………………..
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Załącznik nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

...............................................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY/WYKONAWCÓW
...............................................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

..........................................

..........................................

NIP

REGON

...........................................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych.
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług audytu
wydatków w ramach projektów systemowych oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym
rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ, za cenę:
Cena jednostkowa audytu ……………..zł brutto x 570 certyfikacji
Wysokość stawki podatku VAT ……………..%
Wartość podatku VAT (cena oferty netto x stawka VAT)……………………………………………..
Cena brutto oferty: ………..………………………...
słownie złotych: .........................................................................................................................
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Oświadczamy,

że

cena

oferty

brutto

jest

ceną

obejmującą

wszystkie

koszty

i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne upusty i rabaty).

Tabela nr 1
Podejście metodologiczne oceniane zgodnie z pkt 16.5 SIWZ
Dodatkowe pytania wykraczające poza katalog zamieszczony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia

Lp.

Treść pytania / zagadnienia
adekwatnego do celów audytu
będącego przedmiotem
zamówienia oraz istotnego z
punktu widzenia użyteczności
wyników

Uzasadnienie pod względem celowości,
adekwatności zastosowania pytania / zagadnienia w
audytach

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Dodatkowe metody i narzędzia wykraczające poza zakres zamieszczony w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia

Lp.

Metoda / technika / narzędzie,
których zastosowanie pozwoli na
pogłębienie zakresu audytu lub
pozwoli na wykrycie
ewentualnych uchybień i
nieprawidłowości

Uzasadnienie, w jaki sposób zastosowanie
zaproponowanych metod / technik / narzędzi
wpłynie na pogłębienie zakresu audytu lub pozwoli
na wykrycie ewentualnych uchybień i
nieprawidłowości

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczamy, że:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń ani do załączników będących integralną częścią SIWZ oraz, że uzyskaliśmy wszelkie
informacje niezbędne do przygotowania oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną częścią SIWZ.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną częścią SIWZ.
4. Akceptujemy Wzór umowy, w tym warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, na
warunkach określonych w pkt 19 SIWZ.
6. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego, do zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
7. Oświadczam(-y),

że

wadium

w

kwocie

.…………………,

zostało

wniesione

formie3

....................................................................................
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
9. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia
w zakresie4 ………………………………………………………………………………….
3

Należy wpisać formę w jakiej wniesione zostało wadium. Dla wadium wnoszonego w formie pieniężnej zaleca się wpisanie nazwy banku oraz
numeru konta, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania zwrotu wadium w przypadkach przewidzianych ustawą

47

Znak Sprawy 27/14/PN
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.
10. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
11. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
a. ..........................................................
b. ..........................................................
c. .........................................................
…………………………………

.....................................................................
miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imienne

* Niepotrzebne skreślić

4

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku
miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części
prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać nie dotyczy lub skreślić.
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Załącznik nr 3
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług audytu
wydatków w ramach projektów systemowych oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:


posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,



posiadania wiedzy i doświadczenia,



dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania zamówienia………………………………………………………………5,


sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

5

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie
sentencji „będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my)
odpowiednie dokumenty określone w pkt 6.3. SIWZ dot. tego podmiotu”.
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Załącznik nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług audytu
wydatków w ramach projektów systemowych, oświadczam brak podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 5
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE 6
w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:


nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp



należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp i w załączeniu
przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

....................................................................................
podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

6

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik nr 6
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ USŁUG
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w
pkt 5.2. SIWZ , w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy wpisać usługi zrealizowane w tym okresie
Wymaganie Zamawiającego - co najmniej 2 usługi audytu lub kontroli lub weryfikacji projektów w
obszarze B+R o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto, przy czym każda usługa:
a) polegała

na

sprawdzeniu

zgodności

realizacji

projektu

i

poniesionych

wydatków

z postanowieniami umowy bądź założeniami projektu;
b) była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego, kontrolowanego, weryfikowanego oraz
zlecającego realizację audytu, kontroli, weryfikacji.
Usługi spełniające wszystkie wymogi, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ.
Wykonana usługa

Lp.

……………………………………………………………
…………………………………………………
tj. usługa

audytu/ kontroli/weryfikacji projektów w

obszarze B+R polegała na sprawdzeniu zgodności
realizacji
1.

Nazwa oraz krótki opis usługi

projektu

i

poniesionych

wydatków

z

postanowieniami umowy bądź założeniami projektu, była
wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj.
byliśmy
podmiotu

podmiotem

zewnętrznym

audytowanego/

w

stosunku

do

kontrolowanego/

weryfikowanego oraz zlecającego realizację audytu/
kontroli/weryfikacji.
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Wartość usługi
…………………………………… zł
Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

(dzień / miesiąc / rok)

Odbiorca (podmiot, który zlecał

…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)
Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

(nazwa i adres)
Nr strony oferty - …………………..……………
……………………………………………………………
…………………………………………………
usługa

tj.

audytu/ kontroli/weryfikacji projektów w

obszarze B+R polegała na sprawdzeniu zgodności
realizacji
Nazwa oraz krótki opis usługi

projektu

i

poniesionych

wydatków

z

postanowieniami umowy bądź założeniami projektu, była
wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj.
byliśmy
podmiotu

podmiotem

zewnętrznym

audytowanego/

w

stosunku

do

kontrolowanego

/weryfikowanego oraz zlecającego realizację audytu/
2.

kontroli/weryfikacji.
Wartość usługi
…………………………………… zł
Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

(dzień / miesiąc / rok)

Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)

…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
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Dokument potwierdzający należyte

Nr strony oferty - …………………..……………

wykonanie wyżej wymienionej usługi
lub

Wymaganie Zamawiającego - co najmniej 2 usługi audytu lub kontroli lub weryfikacji projektów w obszarze
B+R pod względem finansowym, zgodnie z pkt 5.2. SIWZ, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż
300.000,00 zł brutto, przy czym każda usługa:
a) polegała

na

sprawdzeniu

zgodności

realizacji

projektu

i

poniesionych

wydatków

z postanowieniami umowy bądź założeniami projektu;
b) była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego, kontrolowanego, weryfikowanego oraz
zlecającego realizację audytu, kontroli, weryfikacji.
Usługi spełniające wszystkie wymogi, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ.
Lp.

Wykonana usługa
……………………………………………………………
…………………………………………………
tj. usługa

audytu/ kontroli/weryfikacji projektów w

obszarze B+R polegała na sprawdzeniu zgodności
realizacji
Nazwa oraz krótki opis usługi

projektu

i

poniesionych

wydatków

z

postanowieniami umowy bądź założeniami projektu, była
wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj.
byliśmy
podmiotu

1.

podmiotem

zewnętrznym

audytowanego/

w

stosunku

do

kontrolowanego/

weryfikowanego oraz zlecającego realizację audytu/
kontroli/weryfikacji.
Wartość usługi
…………………………………… zł
od …..…/…..…./…...............

Data wykonania
(należy

podać

datę

rozpoczęcia do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

(dzień / miesiąc / rok)

54

Znak Sprawy 27/14/PN
Odbiorca

(podmiot,

który

zlecał

wykonanie usługi)
Dokument

…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

potwierdzający

należyte

wykonanie wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………
……………………………………………………………
…………………………………………………
tj.

usługa

audytu/ kontroli/weryfikacji projektów w

obszarze B+R polegała na sprawdzeniu zgodności
realizacji

projektu

i

poniesionych

wydatków

z

postanowieniami umowy bądź założeniami projektu, była

Nazwa oraz krótki opis usługi

wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj.
byliśmy

podmiotem

podmiotu

zewnętrznym

audytowanego/

w

stosunku

do

kontrolowanego

/weryfikowanego oraz zlecającego realizację audytu/
kontroli/weryfikacji.
2.
Wartość usługi
…………………………………… zł
od …..…/…..…./…...............

Data wykonania
(należy

podać

datę

rozpoczęcia do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)
Odbiorca

(podmiot,

(dzień / miesiąc / rok)

który

zlecał

wykonanie usługi)
Dokument

…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

potwierdzający

należyte

wykonanie wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………

Wymaganie Zamawiającego - co najmniej 2 usługi audytu lub kontroli lub weryfikacji projektów w obszarze
B+R, pod względem merytorycznym o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, przy
czym każda usługa:
a) polegała

na

sprawdzeniu

zgodności

realizacji

z postanowieniami umowy bądź założeniami projektu;
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b) była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego, kontrolowanego, weryfikowanego oraz
zlecającego realizację audytu, kontroli, weryfikacji.
Usługi spełniające wszystkie wymogi, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ.
Lp.

Wykonana usługa
……………………………………………………………
…………………………………………………
tj. usługa

audytu/ kontroli/weryfikacji projektów w

obszarze B+R polegała na sprawdzeniu zgodności
realizacji

projektu

i

poniesionych

wydatków

z

postanowieniami umowy bądź założeniami projektu, była

Nazwa oraz krótki opis usługi

wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj.
byliśmy

podmiotem

podmiotu

zewnętrznym

w

audytowanego/

stosunku

do

kontrolowanego/

weryfikowanego oraz zlecającego realizację audytu/
kontroli/weryfikacji.
3.
Wartość usługi
…………………………………… zł
od …..…/…..…./…...............

Data wykonania
(należy

podać

datę

rozpoczęcia do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)
Odbiorca

(podmiot,

który

(dzień / miesiąc / rok)
zlecał

wykonanie usługi)
Dokument

potwierdzający

…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

należyte

wykonanie wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………
……………………………………………………………
…………………………………………………

4. Nazwa oraz krótki opis usługi

tj.

usługa

audytu/ kontroli/weryfikacji projektów w

obszarze B+R polegała na sprawdzeniu zgodności
realizacji
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postanowieniami umowy bądź założeniami projektu, była
wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj.
byliśmy

podmiotem

podmiotu

zewnętrznym

audytowanego/

w

stosunku

do

kontrolowanego

/weryfikowanego oraz zlecającego realizację audytu/
kontroli/weryfikacji.
Wartość usługi
…………………………………… zł
od …..…/…..…./…...............

Data wykonania
(należy

podać

datę

rozpoczęcia do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)
Odbiorca

(podmiot,

który

(dzień / miesiąc / rok)
zlecał

wykonanie usługi)
Dokument

potwierdzający

…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

należyte

wykonanie wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………

Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi zostały wykonane
należycie.
…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 7
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie w 2014 r. kontroli
projektów
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

EKSPERT nr 1
1. Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, z późn. zm.),
2. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5 audytów
zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub
środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o
wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co
najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów:
transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
3. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech audytów
zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

58

Znak Sprawy 27/14/PN
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić)w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

2

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/badania i rozwój/ inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
3.

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić)
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

4.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych /środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych
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Nazwa audytu

Termin realizacji audytu

……..…………………………………..…………………
dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

1.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa audytu

Termin realizacji audytu

……..…………………………………..…………………
dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

2.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli

Termin realizacji kontroli

……..…………………………………..…………………
dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

3.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

1.

Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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EKSPERT nr 2
1. Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, z późn. zm.),
2. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5 audytów
zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub
środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o
wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co
najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów:
transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
3. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech audytów
zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
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……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
2

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

3.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu
4.

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych
Nazwa audytu

Termin realizacji audytu

……..…………………………………..…………………
dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

1.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa audytu

2.

i

Termin realizacji audytu
Zamawiający

……..…………………………………..…………………
dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….
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Zakres obowiązków
Nazwa kontroli

Termin realizacji kontroli

……..…………………………………..…………………
dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

3.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

1.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 3
1. Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, z późn. zm.),
2. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5 audytów
zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub
środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o
wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co
najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów:
transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
3. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech audytów
zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

2

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
3.

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić)/
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

4.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

2.

Termin realizacji audytu

Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
1.

Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

73

Znak Sprawy 27/14/PN
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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EKSPERT nr 4
1. Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, z późn. zm.),
2. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5 audytów
zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub
środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o
wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co
najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów:
transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
3. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech audytów
zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania i
rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
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……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył jednego z następujących obszarów: transfer technologii/
badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki (niepotrzebne
skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
Nazwa audytu

dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

2

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył jednego z następujących obszarów: transfer technologii/
badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki (niepotrzebne
skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

3.

dotyczył jednego z następujących obszarów: transfer technologii/
badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki (niepotrzebne
skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu
4.

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

i

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

dotyczący poprawności udzielania zamówień. publicznych

2.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

1.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.

Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 5
1. Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, z późn. zm.),
2. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5 audytów
zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub
środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o
wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co
najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów:
transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
3. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech audytów
zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
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……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania i
rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył jednego z następujących obszarów: transfer technologii/
badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki (niepotrzebne
skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
Nazwa audytu

dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył jednego z następujących obszarów: transfer technologii/

2

badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki (niepotrzebne
skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
3.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył jednego z następujących obszarów: transfer technologii/
badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki (niepotrzebne
skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….
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Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

4.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

2.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
1.

Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
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Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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EKSPERT nr 6
1. Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, z późn. zm.),
2. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5 audytów
zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub
środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o
wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co
najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów:
transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
3. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech audytów
zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
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……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
Nazwa audytu

dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

2

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

3.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu
4.

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

88

Znak Sprawy 27/14/PN
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

i

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.

2.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

89

Znak Sprawy 27/14/PN
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

1.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.

Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 7
1. Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, z późn. zm.),
2. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5 audytów
zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub
środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o
wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co
najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów:
transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
3. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech audytów
zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
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……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

2

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
3.

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

4.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

2.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
1.

Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
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Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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EKSPERT nr 8
1. Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, z późn. zm.),
2. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5 audytów
zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub
środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o
wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co
najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów:
transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
3. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech audytów
zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
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……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
2

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

3.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu
4.

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

i

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.

2.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

1.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.

Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 9
1. Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, z późn. zm.),
2. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5 audytów
zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub
środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o
wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co
najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów:
transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
3. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech audytów
zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
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……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

2

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
3.

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

4.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

2.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
1.

Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
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Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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EKSPERT nr 10
1. Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, z późn. zm.),
2. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5
audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji
projektów z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto
każdy, przy czym co najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z
następujących obszarów: transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w
infrastrukturę nauki.
3. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech
audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
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……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
2.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
2

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

3.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu
4.

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

i

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.

2.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

1.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.

Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 11
1. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5
audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji
projektów z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto
każdy, przy czym co najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z
następujących obszarów: transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w
infrastrukturę nauki.
2. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech
audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
3.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

2

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
3.

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

4.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

2.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
1.

Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
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Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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EKSPERT nr 12
1. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5
audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji
projektów z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto
każdy, przy czym co najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z
następujących obszarów: transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w
infrastrukturę nauki.
2. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech
audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
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……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
2

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

3.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu
4.

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

i

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.

2.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

1.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.

Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający
Zakres obowiązków

…………………………………………………….
……………………………………………………………..
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami

Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

…………………………………………………….

EKSPERT nr 13
1. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5
audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji
projektów z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto
każdy, przy czym co najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z
następujących obszarów: transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w
infrastrukturę nauki.
2. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech
audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

2

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający
Zakres obowiązków

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….
………………………………………………………….

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
3.

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

4.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

2.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
1.

Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
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Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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EKSPERT nr 14
1. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5
audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji
projektów z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto
każdy, przy czym co najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z
następujących obszarów: transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w
infrastrukturę nauki.
2. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech
audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
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……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
2

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

3.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu
4.

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

i

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.

2.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

1.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.

Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
EKSPERT nr 15
1. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5
audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji
projektów z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto
każdy, przy czym co najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z
następujących obszarów: transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w
infrastrukturę nauki.
2. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech
audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)

135

Znak Sprawy 27/14/PN
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

2

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
3.

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

4.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

2.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
1.

Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
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Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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EKSPERT nr 16
1. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5
audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji
projektów z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto
każdy, przy czym co najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z
następujących obszarów: transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w
infrastrukturę nauki.
2. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech
audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
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……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
2

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

3.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu
4.

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

i

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.

2.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

1.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.

Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
EKSPERT nr 17
1. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5
audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji
projektów z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto
każdy, przy czym co najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z
następujących obszarów: transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w
infrastrukturę nauki.
2. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech
audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

147

Znak Sprawy 27/14/PN
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

2

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
3.

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

4.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

2.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli

Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
1.

Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
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Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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EKSPERT nr 18
1. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5
audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji
projektów z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto
każdy, przy czym co najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z
następujących obszarów: transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w
infrastrukturę nauki.
2. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech
audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
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……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
2

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

3.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu
4.

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

i

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.

2.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

1.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.

Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 19
1. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5
audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji
projektów z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto
każdy, przy czym co najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z
następujących obszarów: transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w
infrastrukturę nauki.
2. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech
audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

2

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
3.

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

4.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

2.

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
1.

Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
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Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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EKSPERT nr 20
1. posiadający doświadczenie jako członek zespołu audytowego w realizacji co najmniej 5
audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji
projektów z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto
każdy, przy czym co najmniej trzy z audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z
następujących obszarów: transfer technologii, badania i rozwój lub inwestycje w
infrastrukturę nauki.
2. posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia jako członek zespołu
audytowego trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech
audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 5 audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, o wartości
kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy, przy czym co najmniej trzy z
audytowanych projektów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: transfer technologii, badania
i rozwój lub inwestycje w infrastrukturę nauki.
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……………………………………………………..
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
1

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu
2

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt
dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

……..…………………………………..…………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
Nazwa audytu

zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, audytowany projekt

3.

dotyczył

jednego

z

następujących

obszarów:

transfer

technologii/ badania i rozwój/inwestycje w infrastrukturę nauki
(niepotrzebne skreślić).
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu
4.

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie
mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
………………………………………………
będący audytem zewnętrznym projektów współfinansowanych
bądź finansowanych ze środków publicznych/środków Unii
Nazwa audytu

Europejskiej/innych źródeł (niepotrzebne skreślić) w zakresie
zgodności realizacji projektów z postanowieniami umów o
dofinansowanie

oraz

przepisami

prawa

krajowego

wspólnotowego, o wartości kontrolowanego projektu nie

5.

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów poprawności udzielania zamówień publicznych.
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

1.

i

Termin realizacji audytu
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa audytu

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.

2.
Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

dotyczący poprawności udzielania zamówień publicznych.
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz trzech audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

1.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2.

Termin realizacji audytu

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

167

Znak Sprawy 27/14/PN
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
dotyczący zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami
Nazwa audytu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

3.
Termin realizacji audytu
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 1
Ekspert merytoryczny z branży: nowe technologie dotyczące mechaniki, mechatroniki, elektroniki,
elektrotechniki, transportu, logistyki, posiadający co najmniej trzy publikacje naukowe dotyczące danej
branży oraz stopień naukowy co najmniej doktora nauk.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
stopień naukowy
…………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 3 publikacji naukowych dotyczących branży nowe technologie
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Tytuł publikacji

1.

……………………………………………………..
…..…./…............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora
Tytuł publikacji

2.

…………………………………………………….
………………………………………………
…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora
Tytuł publikacji

3.

……..…………………………………..…………………
…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora

…………………………………………………….

EKSPERT nr 2
Ekspert merytoryczny z branży: energetyka, w tym źródła energii odnawialnej, posiadający co najmniej
trzy publikacje naukowe dotyczące danej branży oraz stopień naukowy co najmniej doktora nauk.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
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stopień naukowy
…………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 3 publikacji naukowych dotyczących branży źródła energii odnawialnej.

Tytuł publikacji

1.

……………………………………………………..
…..…./…............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora
Tytuł publikacji

2.

…………………………………………………….
………………………………………………
…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora
Tytuł publikacji

3.

……..…………………………………..…………………
…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora

…………………………………………………….
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EKSPERT nr 3
Ekspert merytoryczny z branży: nauki chemiczne, posiadający co najmniej trzy publikacje naukowe
dotyczące danej branży oraz stopień naukowy co najmniej doktora nauk.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
stopień naukowy
…………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 3 publikacji naukowych dotyczących branży nauki chemiczne.

Tytuł publikacji

1.

……………………………………………………..
…..…./…............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora
Tytuł publikacji

2.

…………………………………………………….
………………………………………………
…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora

3.

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
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…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora

…………………………………………………….

EKSPERT nr 4
Ekspert merytoryczny z branży: medycyna ogólna i kliniczna, biotechnologia medyczna oraz inżynieria
medyczna jako nauki medyczne i nauki o zdrowiu, posiadający co najmniej trzy publikacje naukowe
dotyczące danej branży oraz stopień naukowy co najmniej doktora nauk.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
stopień naukowy
…………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 3 publikacji naukowych dotyczących branży medycyna.

Tytuł publikacji

1.

……………………………………………………..
…..…./…............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora
2.

Tytuł publikacji

…………………………………………………….
………………………………………………
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…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora
Tytuł publikacji

3.

……..…………………………………..…………………
…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora

…………………………………………………….

EKSPERT nr 5
Ekspert merytoryczny z branży: techniki wytwarzania silników lotniczych, śmigłowców i samolotów,
posiadający co najmniej trzy publikacje naukowe dotyczące danej branży oraz stopień naukowy co
najmniej doktora nauk.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
stopień naukowy
…………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 3 publikacji naukowych dotyczących branży technologie z branży lotniczej.

1.

Tytuł publikacji

……………………………………………………..
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…..…./…............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora
Tytuł publikacji

2.

…………………………………………………….
………………………………………………
…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora
Tytuł publikacji

3.

……..…………………………………..…………………
…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora

…………………………………………………….

EKSPERT nr 6
Ekspert merytoryczny z branży systemy informatyczne, posiadający co najmniej trzy publikacje naukowe
dotyczące danej branży oraz stopień naukowy co najmniej doktora nauk.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
stopień naukowy
…………………………………………………………….
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 3 publikacji naukowych dotyczących branży systemy informatyczne.

Tytuł publikacji

1.

……………………………………………………..
…..…./…............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora
Tytuł publikacji

2.

…………………………………………………….
………………………………………………
…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora
Tytuł publikacji

3.

……..…………………………………..…………………
…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora

…………………………………………………….
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EKSPERT nr 7
Ekspert merytoryczny z branży: nauki ekonomiczne, posiadający co najmniej trzy publikacje naukowe
dotyczące danej branży oraz stopień naukowy co najmniej doktora nauk.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
stopień naukowy
…………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz 3 publikacji naukowych dotyczących branży nauki ekonomiczne.

Tytuł publikacji

1.

……………………………………………………..
…..…./…............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora
Tytuł publikacji

2.

…………………………………………………….
………………………………………………
…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora

3.

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
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…..…./…...............

Termin publikacji

(miesiąc / rok)

Miejsce publikacji/Nazwa
publikatora/Numer
publikatora

…………………………………

…………………………………………………….

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA NR …
zawarta w Warszawie w dniu .................. 2014 r. pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwanym dalej „Zamawiającym”,
z

siedzibą

w

Warszawie

(00-695)

przy

ul.

Nowogrodzkiej

47a,

reprezentowanym

przez:

………………………………………, na podstawie pełnomocnictwa nr…… z dnia ……………, którego
kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
a
………………………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”,
z siedzibą w ………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego

przez

Sąd

Rejonowy

………………………………………………..

pod

nr

KRS

………………, NIP…….........., REGON……….., reprezentowaną przez …………………………….,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
§ 1.
Strony oświadczają, że niniejsza umowa (dalej „umowa”) została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, ze zm.), (dalej „ustawa PZP”).
§ 2.
1.

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytów wydatków w ramach
projektów, skutkujących uzyskaniem obiektywnych i niezależnych ocen realizacji projektów pod
względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności,
pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę czy realizacja projektów przebiega
zgodnie z umowami o wykonanie i finansowanie projektów, kosztorysem umowy i katalogiem kosztów
kwalifikowanych (dalej „Zadanie”).

2.

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy przeprowadzi maksymalnie ………….
pojedynczych audytów, z zastrzeżeniem pkt III Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej
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„SOPZ”), którego kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy.
3.

Wykonanie jednego audytu oznacza przeprowadzenie pojedynczego audytu w siedzibie beneficjenta
ostatecznego i konsorcjantów oraz w miejscu realizacji projektu, zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego w SOPZ, oraz sporządzenie ostatecznej wersji raportu z audytu zaakceptowanej
przez Zamawiającego.

4.

Minimalna ilość pojedynczych audytów jaka będzie wykonana w ramach umowy stanowi 10%
maksymalnej liczby audytów wskazanej w ust. 2.
§ 3.

1.

Termin realizacji Zadania wynosi 30 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że umowa
ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1
umowy.

2.

Termin na wykonanie jednego audytu, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, wynosi do 20 dni
roboczych liczonych od dnia wszczęcia audytu zgodnie z warunkami określonymi w SOPZ.
Pojedyncze audyty mogą być przeprowadzane równolegle.
§ 4.

1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie na warunkach przewidzianych w umowie, zgodnie z
Ofertą Wykonawcy (dalej „Oferta”), której kopia stanowi załącznik nr 3 do umowy, SOPZ,
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Zadanie mając na uwadze dobro Zamawiającego, z należytą
starannością, z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie
działalności.

3.

Wykonawca zobowiązuje się gromadzić szczegółową i rzetelną dokumentację dotyczącą wykonywania
Zadania.

4.

Wykonawca udostępni niezwłocznie Zamawiającemu, na każde jego żądanie, wszelkie informacje
i dokumenty dotyczące wykonywania Zadania.

5.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić personel niezbędny dla właściwej i terminowej realizacji
Zadania.

6.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólny i techniczny nadzór nad wykonaniem Zadania.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach
w realizacji Zadania.
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§ 5.
Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekaże Wykonawcy listę projektów,
które zostaną poddane audytowi w ramach realizacji Zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
modyfikowania ww. listy w trakcie realizacji umowy. Modyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim,
może nastąpić w szczególności poprzez zwiększenie liczby projektów poddanych audytowi.
§ 6.
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny prawidłowości realizacji Zadania będącego
przedmiotem umowy na każdym etapie jej realizacji.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania swojego przedstawiciela w charakterze
obserwatora do pojedynczego audytu przeprowadzanego w siedzibie beneficjenta ostatecznego.
O przybyciu obserwatora Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną przed
planowanym rozpoczęciem audytu.

3.

W przypadku uwag przedstawiciela Zamawiającego co do pracy zespołu audytowego, przedstawiciel
Zamawiającego sporządzi notatkę w tym zakresie i przekaże ją Wykonawcy w terminie 10 dni
roboczych od dnia zakończenia audytu. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do uwag
Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania notatki w tej sprawie.

4.

W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.
3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy przypadek niezastosowania się
Wykonawcy do uwag, lub może od umowy odstąpić w terminie 14 dni od upływu terminu, w którym
Wykonawca zobowiązany był zastosować się do uwag Zamawiającego.

5.

W przypadku kontroli Zamawiającego, o której mowa w ust. 1, Wykonawca umożliwi
Zamawiającemu wgląd w dokumenty związane z realizacją Zadania.
§ 7.

1.

Strony uzgadniają, że z tytułu prawidłowego wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w kwocie nie wyższej niż …………………. zł (słownie: …………………………… złotych) brutto.

2.

Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 stanowi górną granicę, do jakiej Zamawiający zobowiązany
jest do zapłaty Wykonawcy za wykonanie Zadania.
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3.

Z zastrzeżeniem ust. 1, Wykonawca z tytułu prawidłowego wykonania Zadania otrzyma wynagrodzenie
równe iloczynowi liczby audytów odebranych przez Zamawiającego oraz określonej w Ofercie ceny
jednostkowej za wykonanie jednego audytu.

4.

Określona w Ofercie cena jednostkowa za wykonanie jednego audytu może zostać zmieniona, na
zasadach określonych w § 16 ust. 3 pkt 2 umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze
zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Zadania przez Wykonawcę.

5.

Kwota wynagrodzenia określona w ust. 3 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
prawidłowego wykonania Zadania, w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw, o których
mowa w § 9 umowy.

6.

Wynagrodzenie płatne jest w okresach miesięcznych, na podstawie prawidłowo wystawionej
i doręczonej faktury oraz zaakceptowanego zestawienia, o którym mowa w § 8 umowy, w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

7.

Fakturę należy doręczać na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

8.

Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.

9.

Jeżeli w kolejnym roku budżetowym następującym po roku, w którym zawarto umowę, Zamawiający
nie będzie dysponował środkami finansowymi na realizację Zadania, umowa ulegnie rozwiązaniu ze
skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Zamawiający niezwłocznie poinformuje o powyższym
fakcie Wykonawcę i zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, jaka odpowiada zakresowi
wykonanego Zadania do dnia rozwiązania umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.

10. W przypadku niewykorzystania w okresie realizacji Zadania całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której
mowa w ust. 1, lub liczby audytów, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy, Wykonawcy nie będą
przysługiwały z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.
§ 8.
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1. Wykonawca co miesiąc przedstawi Zamawiającemu zestawienie zawierające wykaz pojedynczych
audytów wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym (dalej „zestawienie”) – w terminie do 5 dnia
roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dane zestawienie dotyczy.
2. Zamawiający akceptuje zestawienie lub zgłasza do niego zastrzeżenia w terminie do 10 dni roboczych
od dnia otrzymania zestawienia.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zgłasza, jeżeli stwierdzi, że Zadanie wykonano
w sposób niezgodny z umową, w szczególności z SOPZ.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do zestawienia, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin,
nie dłuższy niż 3 dni robocze, w celu usunięcia stwierdzonych wad. Wykonawca zobowiązuje się
usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego
tytułu.
5. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wskazanego w ust. 4, Zamawiający może od umowy odstąpić.
6. Jeżeli

Zamawiający,

mimo

zgłoszonych

zastrzeżeń,

przyjmie

Zadanie

wadliwe,

wówczas

wynagrodzenie podlega obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości Zadania.
7. Akceptacja zestawienia przez Zamawiającego stanowi podstawą do wystawienia faktury i zapłaty
wynagrodzenia za pojedyncze audyty wyszczególnione w tym zestawieniu.
§ 9.
1.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1)

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich mogących stanowić
przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych na danym etapie realizacji umowy (dalej
„utwory”);

2)

zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów, oraz na rozporządzanie tymi
opracowaniami, tj. udziela Zamawiającemu prawa zależnego łącznie z wyłącznym prawem do
udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

2.

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
1)

w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 3 umowy, oraz

2)

z chwilą dostarczenia Zamawiającemu raportu z audytu, oraz

3)

bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na wszelkich polach eksploatacji
znanych w chwili zawierania umowy, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.)
(dalej „ustawa o prawie autorskim”), a w szczególności:
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a)

korzystanie z utworów sporządzonych w formie pisemnej i elektronicznej na potrzeby analiz,
zestawień i porównań;

b)

utrwalanie, w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach
elektronicznych, oraz zwielokrotnianie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,

c)

użyczenie, najem i sprzedaż egzemplarzy,

d)

publiczne udostępnianie, w szczególności poprzez prezentację na spotkaniach z udziałem
Zamawiającego i zamieszczanie w sieci Internet.

3.

Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4.

Wykonawca oświadcza, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie
autorskim, i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie
wolnym od obciążeń prawami tych osób.
§ 10.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Zadania,
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw, o których mowa
w § 9 umowy, w związku z wykonywaniem Zadania.
§ 11.
1.

Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonania przedmiotu umowy w zakresie innym
niż określony w Ofercie.

2.

W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić, w terminie 7 dni
od dnia uzyskania informacji o naruszeniu, oraz żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości określonej w § 12 ust. 5 umowy.

3.

Za działania lub zaniechania podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub
zaniechania.
§ 12.

1.

W przypadku niewykonania pojedynczego audytu z winy Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie za przeprowadzenie tego audytu a Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy z tego
tytułu karę umowną w wysokości 50% określonej w Ofercie ceny jednostkowej za wykonanie tego
audytu.
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2.

W przypadku nienależytego wykonania pojedynczego audytu z winy Wykonawcy, wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy za przeprowadzenie tego audytu ulega obniżeniu proporcjonalnie do zakresu
wadliwości a Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy z tego tytułu karę umowną w wysokości
25% określonej w Ofercie ceny jednostkowej za wykonanie tego audytu. Przez nienależyte wykonanie
audytu rozumie się w szczególności zawarcie w raporcie z audytu błędnych danych rachunkowych oraz
błędnych opisów dokumentów weryfikowanych w trakcie audytu.

3.

Jeżeli w trakcie realizacji pojedynczego audytu Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych
w SOPZ, za każdy dzień zwłoki Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną
w wysokości 2% określonej w Ofercie ceny jednostkowej za wykonanie tego audytu.

4.

W razie wykonania lub częściowego wykonania pojedynczego audytu przez osoby, które nie zostały
wskazane w Ofercie, bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany
w składzie osobowym zespołu audytowego, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za
przeprowadzenie takiego audytu a Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy z tego tytułu karę
umowną w wysokości 100% określonej w Ofercie ceny jednostkowej za wykonanie tego audytu.

5.

W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1 umowy.

6.

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na
jego rzecz kary umowne, do pełnej wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody.

7.

Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone
wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych
w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary lub jej części
niepotrąconej, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty.

8.

Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
§ 13.

1.

2.

Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy wyznacza się:
1)

ze strony Zamawiającego: ……………………

2)

ze strony Wykonawcy: ……………………………

Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie
stanowi zmiany treści umowy.
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§ 14.
1.

Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:
1)

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie usług nie leży
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – w terminie
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2)

jeżeli wyjdzie na jaw, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
dotyczy Umowa, Wykonawca złożył oświadczenie niezgodne z prawdą – w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

3)

gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób wadliwy lub sprzeczny z brzmieniem
umowy i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego
w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie 14 dni od upływu terminu określonego przez
Zamawiającego w wezwaniu;

4)

gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie
likwidacyjne lub naprawcze albo zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości – w terminie 30
dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie
z tej przyczyny;

5)

jeżeli Wykonawca zaprzestanie realizacji przedmiotu umowy – w terminie 14 dni od wystąpienia
okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny.

2.

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem.

3.

Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar
umownych zastrzeżonych w Umowie.

4.

W przypadku rozwiązania umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać od
Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części umowy do momentu
otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy nie
powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu
obowiązywania umowy.
§ 15.

1.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów
otrzymanych od Zamawiającego, a także ujawnionych lub przygotowanych w trakcie lub po audycie.
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji otrzymanych od Zamawiającego, a także
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ujawnionych oraz przygotowanych w trakcie lub po audycie, może nastąpić wyłącznie wobec
podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
2.

Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obowiązuje w okresie
obowiązywania umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, bezterminowo.

3.

Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego lub
beneficjenta ostatecznego w ramach wykonywania umowy.
§ 16.

1.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy PZP oraz ustawy o prawie autorskim.

2.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, zmiana treści umowy wymaga zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być zgodna z art. 144 ustawy PZP.

3.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, polegających na:
1)

zmianie osób wyznaczonych do realizacji Zadania pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi na to
zgodę na piśmie, a nowe osoby zastępujące osoby pierwotnie wskazane do realizacji przedmiotu
umowy będą musiały spełnić warunki, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia;

2) zmianie ceny jednostkowej za wykonanie jednego audytu, w przypadkach wskazanych w § 7 ust. 4
umowy, o ile będą one miały wpływ na koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy;
zmiana

wynagrodzenia

będzie

możliwa

po

wprowadzeniu

zmian

ustawowych

i

po

udokumentowaniu odpowiednich składników wpływających na koszty związane z wykonywaniem
przedmiotu umowy.
4.

Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

6.

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1)

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo dla strony reprezentującej Zamawiającego,

2)

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

3)

Załącznik nr 3 – Oferta.
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