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ZAPYTANIE OFERTOWE
Niniejsze zamówienie jest udzielane w trybie art. 6a oraz na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Przedmiot zamówienia:
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 umową, kosztorysem umowy i katalogiem kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (zwane dalej: „NCBR”) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej
dla I osi priorytetowej (Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii) oraz II osi priorytetowej
(Infrastruktura Sfery B+R) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (zwana dalej: „POIG”).
W zakresie I osi priorytetowej dofinansowaniu podlegają:
1) projekty badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy;
2) projekty służące wzmocnieniu potencjału kadrowego nauki;
3) projekty B+R na rzecz przedsiębiorców realizowane przez jednostki naukowe;
4) projekty celowe.
W obszarze II osi priorytetowej wsparciu podlegają:
1) projekty służące rozwojowi ośrodków o wysokim potencjale badawczym,
2) projekty budowy wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych oraz
3) inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki (dalej razem z projektami z I
osi priorytetowej zwane jako: „Projekty”).
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Beneficjentami dofinansowania w ramach I i II osi priorytetowej są głównie jednostki naukowe, jak
również jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowych lub naukowo-przemysłowych,
uczelnie, samorząd województwa, zespoły naukowców oraz w przypadku projektów celowych –
przedsiębiorcy (dalej: „Beneficjenci”). Zakres wsparcia w ramach dofinansowania Projektów
obejmuje tzw. koszty kwalifikowane, które są deklarowane przez Beneficjentów na etapie ubiegania
się o dofinansowanie ze środków POIG. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się również podatek od
towarów i usług, jeżeli został on rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta.
Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawcy

winni

wykazać

się

wiedzą

i

doświadczeniem

w

realizacji

zamówienia

w postaci należytego wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usług o największej
wartości w zakresie audytu, kontroli lub weryfikacji projektów w obszarze B+R, 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.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie (Załącznik
nr 2) oraz referencje wystawione przez podmiot zlecający.
Przez sprawdzenie zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umowy
bądź założeniami projektu rozumie się audyt, kontrolę lub weryfikację projektu pod względem
finansowym i merytorycznym. Przedmiotowe usługi audytu, kontroli i weryfikacji powinny
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,
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- potwierdzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników oraz
- oceny osiągnięcia założeń merytorycznych projektu w obszarze B+R.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
Ponadto, Wykonawcy wykażą, że dysponują co najmniej:
I.

czterema ekspertami do spraw audytu, przy czym:
a)

co najmniej dwóch ekspertów do spraw audytu wchodzących w skład zespołu ekspertów 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 lub kontrolnego w realizacji co najmniej 5 audytów lub kontroli 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
audytowanego lub kontrolowanego projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każdy,
przy czym co najmniej trzy z audytowanych lub kontrolowanych 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 lub kontrolnego trzech audytów lub kontroli
poprawności udzielania zamówień publicznych oraz trzech audytów lub kontroli 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.).
ekspertami merytorycznymi z następujących branż:

II.
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
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Techniki wytwarzania silników lotniczych, śmigłowców i samolotów,

f)

Systemy informatyczne,

g)

Nauki ekonomiczne.
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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 jedną publikację naukową dotyczącą danej branży oraz
stopień naukowy co najmniej doktora nauk.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie wraz z
wykazem osób (Załącznik nr 3).
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia
wyżej wymienione warunki.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający szacuje zlecenie w ramach niniejszego zamówienia maksymalnie od 15 do 30 audytów
wydatków. Ostateczna liczba audytów wydatków będzie uzależniona od wysokości stawki za
przeprowadzenie pojedynczego audytu wydatków wybranego Wykonawcy.

Termin przekazania odpowiedzi na zapytanie ofertowe mija 29 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00
Odpowiedź na zapytanie ofertowe prosimy przesłać na adres damian.musial@ncbr.gov.pl
Przy wyborze Wykonawcy pod uwagę będzie brana cena brutto za przeprowadzenie pojedynczego
audytu wydatków.
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W razie pytań prosimy o kontakt z p. Damianem Musiałem, e-mail: damian.musial@ncbr.gov.pl
tel. + 48 22 39 07 445

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega nie wybranie oferty w niniejszym postępowaniu bez podania przyczyny.

