ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE
KONTROLI FINANSOWEJ 240 PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ NCBR

1.

Tytuł przyszłego zamówienia

Przeprowadzenie w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
2.

Miejsce i termin składania wycen:

Wycenę w odpowiedzi na zapytanie o szacunkową wartość należy przesłać drogą elektroniczną
na adres: agnieszka.dykiel@ncbr.gov.pl lub weronika.jewczak@ncbr.gov.pl
3.

Termin składania informacji o cenie

Do dnia 20.06.2018 do godziny 23:59.
4.
I.
II.

Opis przedmiotu przyszłego zamówienia
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie w latach 2019 i 2020 kontroli finansowych 240 projektów współfinansowanych ze
środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i weryfikacja każdego z projektów poddanych kontroli
w zakresie:
- zbadania prawidłowości realizacji projektu, w szczególności sprawdzenie, czy projekt jest realizowany
zgodnie z umową oraz czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu i poniesionych kosztów,
przekazywane przez wykonawcę do Centrum, są zgodne ze stanem faktycznym;
- zbadania czy wykonawca projektu prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie
z przyjętą polityką rachunkowości lub w inny sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych
i bankowych dotyczących projektu;
- zbadania czy dowody księgowe potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiający ich
jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu;
- zbadania czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały przypisane do właściwych kategorii
kosztów, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu;

- zbadania czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały faktycznie poniesione w okresie
kwalifikowalności kosztów w projekcie;
- zbadania czy wkład własny wykonawcy projektu został wniesiony zgodnie z planem rzeczowofinansowym projektu i ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu;
- zbadania czy Wykonawca prawidłowo udzielił zamówień publicznych w ramach realizacji projektu
(jeżeli Wykonawca lub Współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli
podlegać będą zamówienia udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zamówień udzielonych
w innych trybach) - jeśli taki obowiązek wynika z umowy o finansowanie projektu;
- ustalenia czy stwierdzono koszty niekwalifikowane, które powinny podlegać zwrotowi do
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub czy stwierdzono inne nieprawidłowości lub uchybienia;
- zbadania czy prawidłowo i terminowo ponoszone są koszty na realizacje projektu.
5. Miejsce realizacji przyszłego zamówienia
Kontrole przeprowadzane będą na terenie kraju, w miejscu realizacji projektów.
Cel przyszłego zamówienia
Celem przyszłego zamówienia jest zbadanie zgodności realizacji łącznie 240 projektów z zawartym
umowami o wykonanie i finansowanie projektów oraz przepisami prawa krajowego.
6. Kod CPV (nazwa kodu)
79313000-1 Realizacja usług kontrolnych
79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie
7.

Harmonogram realizacji przyszłego zamówienia

W roku 2019 przeprowadzenie 120 finansowych kontroli projektów obejmujących badania
naukowe i prace rozwojowe realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw
finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac
rozwojowych, współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W roku 2020 przeprowadzenie 120 finansowych kontroli projektów obejmujących badania
naukowe i prace rozwojowe realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw
finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac
rozwojowych, współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

9.
1.

Dodatkowe informacje
Każdy ekspert w zespole musi spełniać warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),

2.

Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

3.

Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

4.

Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać
wszystkie koszty z nimi związane.

5.

W przyszłym zamówieniu, umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który będzie
uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.

6.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów
powstałych w wyniku realizacji umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych,
na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym określonych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) .), a w szczególności w zakresie:
1)

utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów
komputerowych,

2)

wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji,
a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

3)

wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

4)

prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
10. POWYŻSZE ZAPYTANIE NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU
CYWILNEGO. ZŁOŻENIE ZAPYTANIA O SZACUNKOWY KOSZT, JAK TEŻ
OTRZYMANIE W JEGO WYNIKU ODPOWIEDZI NIE JEST RÓWNOZNACZNE
Z UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I
ROZWOJU (NIE RODZI SKUTKÓW W POSTACI ZAWARCIA UMOWY).
11. Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu szacunkowej wyceny.

FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY: ..................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM: .................................................................................................
TELEFON: ....................................................................
FAKS:......................................................................
ADRES E-MAIL: ...........................................................
NUMER NIP: ................................................................
NUMER REGON: ........................................................

Wartość zamówienia na usługę przeprowadzenie w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli
projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia, oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu, za cenę:
Cena całkowita netto:..........................................
słownie złotych: ......................................................................................................................................
Cena jednostkowa netto: ……………………………………….
słownie złotych: ......................................................................................................................................
Wysokość stawki podatku VAT .............................%
Wartość podatku VAT .........................................................................................................
Cena całkowita brutto: .................................................................................
słownie złotych: ......................................................................................................................................
Cena jednostkowa brutto: ……………………………..
słownie złotych: ......................................................................................................................................
Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.
3. Złożona przez nas wycena jest zgodna z treścią zapytania.

miejscowość, data
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

