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Platforma zdalnego testowania
hipotez i analizy danych biomedycznych
Gliwice, dnia 24.01..2O1.7 r
ZAPROSZENIE DO SKIADANIA OFERT

w postQpowaniu o warto6ci zam6wienia nie przekraczajqcej w zlotych
r6wnowartoici kwoty 30 000 Euro
na uslugq: wykonania finansowego audytu zewnetrznego projektu

l.

Przedmiotzam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest usluga
wykonania audytu zewnQtrznego projektu pt. ,,Platforma zdalnego testowania hipotez i
analizy danych biomedycznych" realizowanego w ramach Programu Badar{ Stosowanych
finansowanego przez Narodowe Centrum Badad i Rozwoju na podstawie Umowy nr
PBS3lB3l32/2075 zgodnie z:

.

wytycznymi NCBR dotyczqcymi audytu zewnqtrznego projekt6w dla podmiot6w
przeprowadzajqcych audyt, dostqpnymi pod adresem http://www. ncbir.pl/programykrajowe/informacje/art,2686,wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-projektowdla-podmiotow-przeprowadzajacych-audyt.html.

o

obowiazuiEcymi przepisami szczeg6towymi (aktualnie Rozporzqdzenie Ministra Nauki

i

w

sprawie przeprowadzania audytu zewnetrznego
wydatkowania Srodk6w finansowych na naukq; [Dz. U. nr 2O7 z 20LL r. poz. 1237)l
Szkolnictwa Wy2szego

(http://www.ncbir. pl/progra my-krajowe/inform acje/art,31,26,informacja-dotyczacaa u

tl.

lll.

1.

2.

dytu -projektu. htm l).

Pelna nazwa Zamawiajqcego: Politechnika Slqska, Wydzial Automatyki, Elektroniki
i lnformatyki - lnstytut Automatyki oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki
zamawiajqcej:
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice
rel32 237-75-77
32 237-2L-27
Dane do faktury:
Politech nika Slgska
Ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
N lP: 631-020-07-36
Opis przedmiotu zam6wienia:

O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad siq Wykonawcy, kt6rzy dysponuja potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia w terminie okreslonym
niniejszym zapytaniem.
Wybrany Wykonawca musi posiadai niezbqdnq wiedzq, kwalifikacje ido5wiadczenie w
zakresie audytowania zadari lub projekt6w finansowanych oraz przeprowadzil audyt dla
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co najmniej 3 projekt6w, z kt6rych ka2dy byl na kwotq minimum 2 000 000 zt ibyi
wsp6tfinansowa ny przez Narodowe Centrum Badari i Rozwoju oraz wyka2e siQ
doiwiadczeniem przeprowadzania audytu na Uczelniach Wy2szych.

3. Wykonawca zobowiqzany .jest do

przekazania wraz z ofertq dokument6w
potwierdzajqcych kwalifikacje ido6wiadczenie niezbqdne do realizacji ustugi (zalqcznik nr
21.

4.

Audyt przeprowadza audytor, kt6rym mo2e byi:
o osoba spelniajqca warunki okre(lone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 757 , poz. 1,240, z p6in. zm.Zl;

o
5.
6.

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaiEca osobowo6ci prawnei,

zatrudniajqca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o kt6rych mowa w pkt 1 i 2).
Obowiqzkiem audytora jest przeprowadzenie kontroli w siedzibie kaidego Czlonka
Konsorcjum, kt6rych siedziba mie(ci siq w Gliwicach.
Spos6b dokumentacji wynik6w audytu: sprawozdanie z audytu przekazane w formie
elektronicznej oraz piqciu podpisanych wersjach papierowych.

lV. Warunki platnoici: przelewem na konto w terminie 14 dni od dnia

zakodczenia

audytu.

V.

Termin wykonania zam6wienia: od

20.02.701-7 do dnia 06.03.2017 r. z mo2liwoSciq

1tydzie6.
Vl. Spos6b przygotowania oferty oraz miejsce i termin skladania ofert.
przesu niqcia o

1.

Ofertq zgodnq z wzorem z zalqcznika nr 1 nale2y zio2yi:

.

Poczta lub kurierem przeslanq na adres: Wydzial Automatyki, Elektroniki i lnformatyki

- Instytut Automatyki, ul. Akademicka 16 pok. 633, 44-100 Gliwice - decyduje data
dostarczenia dokument6w do siedziby U€zelni, a nie data nadania.
OsobiScie: adres jw., w godz. 8:00 do L3:00 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
07.OZ.aO[O do Eodziny 12:00.
Oferty otrzymane po tym terminie, lqcznie z dokumentami przeslanymi pocztq lub kurierem
nie bqdq rozpatrywane.
2. Zamawiajqcy mo2e przedlu2y6 termin przesylania ofert. O przedlu2eniu terminu
skiadania ofert Zamawiajqcy niezwtocznie powiadamia wszystkich Oferent6w.
3. W niniejszym postQpowaniu o5wiadczenia, wnioski, zawiadomienia iinne informacje
Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujq, poza wyjqtkami przewidzianymi w treSci
niniejszego zapytania, telefonicznie, faksem lub drogq elektronicznq.
4. Oferent mo2e zwr6cid siq do Zamawiajqcego z prsemnq prodbq o wy.jaSnienie treSci
zapytania ofertowego (dopuszcza sig sktadanie zapyta6 pocztE tradycyjnq, faksem pod nr
telefonu 32 237-27 -27 lub pocztq elektronicznq na adres
ma lgorzata. nierych lewska @ polsl.pl). Zamawiajqcy odpowie na pytan'ia niezwlocznie,
jednak nie p6/niej ni2 w dniu poprzedzajacym termin skladania ofert, pod warunkiem, 2e
wniosek o wyja6nienie tre6ci Zapytania ofertowego wptynie do Zamawiajqcego nie
p6iniej nii do godz. 10:00 w dniu 06.02.2077 t.

o
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5.

Zamawiajacy informuje, i2 ocenie podlegad bqdq tylko te oferty, kt6re wplynq do
Zamawiajqcego w okresie od dnia wszczgcia niniejszego zapytania do 7 lutego 2017
roku., do godz. 12:00.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moie zaiqdad od Oferent6w wyja5niei
dotyczqcych treSci zlo2onych ofert.
7. Zamawiajqcy w uzasadnionych przypadkach moie dokonai zmiany tre5ci Zapytania
Ofertowego. Zmiana mo2e miet miejsce w ka2dym czasie, przed uplywem terminu
sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwlocznie przekazana wszystkim Oferentom ibqdzie dla nich wiq2qca.
8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewainienia zapytania ofertowego w kaidej
chwili, bez podania przyczyny.
9. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiaj4cy
dopuszcza moiliwoii przeprowadzenia ponownego rozpoczecia procedury zapytania
ofertowego.
10. Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewa2nieniu zapytania ofertowego
zostanie podana oferentom niezwlocznie po zapoznaniu siq z dokumentacjq i nie p6iniej
nii do dnia 7A.O2.2Ot7r.

Vll.
1.

2.
3.

Do oferty muszq byt dolqczone nastqpujqce dokumenty:

wykaz os6b, w tym obowiqzkowo Biegly Rewident, kt6re bqdq uczestniczyt w wykonaniu
audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doiwiadczenia,
potwierdzone za zgodnoii z oryginalem dokumenty potwierdzajEce kwalifikacje
zawodowe uprawniajqce do przeprowadzenia audytu,
udokumentowane doiwiadczenie w zakresie przeprowadzania audyt6w finansowych
projekt6w wsp6lfinansowanych przez Narodowe Centrum Badai i Rozwoju - zatqcznik nr
2 (3 projekty prowadzone w ciqgu ostatnich 3lat, w tym przynajmniej jeden na Uczelni
Wy2szej).

Vlll.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

s1

Zamawiajqcy uzna za najkorzystniejsza i wybierze ofertq o najni2szej cenie, spoSr6d ofert,
kt6re spelnia wszystkie wymagania okreslone w opisie przedmiotu zam6wienia. Oferty
niekompletne lub niespelniajqce wymog6w nie bqdq rozpatrywane.
Je2eli nie bqdzie mo2na dokona6 wyboru oferty ze wzglqdu na to, 2e dwie lub wiqcej
ofert poda taka samq cenq Zamawiajqcy przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
Cena podana przez Wykonawcq nie bqdzie podlegala zmianie w trakcie realizacji
zam6wienia.
Z wybranym Wykonawcq zostanie podpisana umowa, kt6rej wz6r stanowi zaiqcznik 3 do
nin iejszego zapyta nia ofertowego.
Je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostata wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy,
Zamawiajqcy mo2e wybrai ofertQ najkorzystniejszE spo6r6d pozostatych ofert.
Zamawiajqcy uzna za najkorzystniejszA iwybierze ofertq o najni2szej cenie, kt6ra spelnia
wszystkie wymagania okre6lone w opisie przedmiotu zam6wienia.
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Kryteria oceny ofert oraz wyb6r najkorzystniejszej oferty:
.ledynym kryterium oceny ofert bqdzie cena 100%.
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Je2eli nie bqdzie mo2na dokonai wyboru oferty ze wzglqdu na to,2e dwie lub wiqcej
ofert poda taka samq cenQ ZamawiajQcy przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

Zaproszenie do skladania ofert sporzqdzil lsDolzqdzilai
24.07.2017 t.

Ma'tgorzata Nierychlewska

data (imiq, nazwisko i podpis pracownika prowadzqcego sprawq)

zaproszenae do skladania ofert ze strony zamawiajqcego zostalo zaaprobowane dnia
Kierorvn
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Pro.1

cktu

24.01.2077 r.
(podpis z imiennq pieczqtkq osoby z.iednostki
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