Warszawa, 22 listopada 2018 r.
DAG-SZP.262.50.2018

Potencjalni WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 27/18/PN) na
przeprowadzenie w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) uprzejmie
informuje, że udziela następującej odpowiedzi na pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej SIWZ), które wpłynęło do Zamawiającego drogą elektroniczną w
dniu 21.11.2018r.
Pytanie 1
W związku z zapytaniem ofertowym pt. Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2018/S205-468027 chcielibyśmy uzyskać informacje na temat warunków określonych w punkcie III.1.3
Zdolność techniczna i kwalifikacje :
czy za doświadczenie związane z kontrolą projektów finansowych ze środków publicznych można
traktować badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, jednostki, która
realizowała projekt finansowany ze środków publicznych np. otrzymała dotację z Funduszy
Europejskich, WFOŚIGW i inne?
W związku z upływającym dnia 29/11/2018 r terminem składania ofert bardzo proszę o możliwie
jak najszybszą odpowiedź.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie można uznać za doświadczenie związane z kontrolą projektów
finansowych ze środków publicznych wyłączne badania sprawozdania finansowego przez
biegłego rewidenta, jednostki, która realizowała projekt finansowany ze środków publicznych.
Charakter i zakres kontroli finansowej będącej przedmiotem postępowania wykracza poza
kwestie sprawozdania finansowego.

Zamawiający informuje, że w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, termin i sposób składania ofert pozostają bez zmian.

Zatwierdzam
Maciej Grzegorzewski
Dyrektor Działu Kontroli Projektów
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