Biechów, 26.05.2017
„EKO-BIOMASA” Sp. z o.o.
Biechów 27,
28-133 Biechów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GEKON/26/05/2017
Wykonanie audytu zewnętrznego realizacji projektu
Termin składania ofert – 02.06.2017, godz. 23:59.
Firma EKO-BIOMASA Sp. z o.o. realizująca projekt pn. EkoRDF - innowacyjna technologia wytwarzania paliwa

alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu
gospodarki odpadami w Polsce współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach II Konkursu Programu GEKON – Generator
Koncepcji Ekologicznych zwraca, się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie audytu zewnętrznego realizacji projektu

Zamawiający: EKO BIOMASA Sp. z o.o., Biechów 27, 28-133 Biechów, REGON: 260109698, NIP: 6551907621.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, którego efektem będzie raport informujący
o kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach projektu, a projekt jest realizowany zgodnie z umową i
wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie.
Weryfikacja poprawności realizacji projektu zostanie wykonana na podstawie analizy:
ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów),
dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami –
finansowymi i merytorycznymi).
zgodność realizacji projektu z przepisami prawa, dokumentami programowymi i zapisami umowy o
dofinansowanie,
zgodność zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową oraz z dokumentacją z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
•

zgodność sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym,

•

sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i z obowiązującymi
przepisami prawa
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•

audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny
kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,

•

analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu,

•

sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej
projektu,

•

sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji z realizowanym projektem

2. WARUNKI SKŁADANIA OFERT
2.1. Oferta musi zostać złożona osobiście lub w formie elektronicznej (mail) lub pisemnej listownie lub za
pośrednictwem kuriera na adres siedziby Zamawiającego w terminie do 02.06.2017r.
2.2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Dopuszcza się podpisanie oferty przez osobę upoważnioną
przez właściwą osobę do wystawiania wiążących ofert.
2.3. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego
2.4. Treść oferty musi odpowiadać niniejszemu zapytaniu ofertowemu. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych ani częściowych.
2.5. W postępowaniu ofertowym mogą brać udział jedynie podmioty działające w zakresie objętym zamówieniem
(posiadające odpowiedni kod PKD).
2.6. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.
2.7. Wszystkie przesłane oferty muszą zachować swoją ważność co najmniej do dnia 30.06.2017 r. Okres ten
może zostać wydłużony za obopólną zgodą Oferenta i Zamawiającego.
2.8. Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane.
następujących informacji:
1. nazwa, adres oraz sygnatura Oferenta
2. data i miejsce sporządzenia
3. szczegółowa specyfikacja przedmiotu oferty
4. wartość oferty (netto lub brutto)
5. wartość lub stawkę podatku VAT
6. termin ważności oferty
7. termin i warunki realizacji oferty

O

kompletności

oferty

decyduje

wyszczególnienie

3. SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA CEN
3.1. Nie dopuszcza się składania ofert w innych walutach niż PLN
3.2. Oferta powinna zawierać:
8. wartość netto i/lub brutto
9. stawkę/wartość podatku VAT
4. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT
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4.1. Oceny dokonywać będą członkowie komisji na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena – 90%
2. Czas realizacji – 10%
KRYTERIUM

OCENA KRYTERIUM

1. Cena realizacji
(max 100 pkt.)

Kryterium punktowe:
cena oferty najtańszej [PLN]
CENA =

2. Czas realizacji
(max 100 pkt.)

cena oferty
[PLN]
Kryterium punktowe:

rozpatrywanej

x 100 = liczba punktów

najkrótszy czas realizacji [dni]

x 100=
czas realiz. oferty rozpatrywanej punktów
[dni]
CENA x 0,9 + CZAS x 0,1 = suma punktów
CZAS =

OCENA KOŃCOWA
4.1.
4.2.
4.3.

liczba

Punktacja zostanie przyznana na podstawie prawidłowo złożonej oferty.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzymała największą ilość punktów.
Wybór komisji jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu oraz zażaleniu.

5. KONTAKT
5.1. Oferent w trakcie trwania postępowania ofertowego może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, mające na celu
uszczegółowienie zapytania ofertowego.
5.2. Składane w trakcie postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Oferenci przekazują sobie pisemnie.
5.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu ich
składania oraz zostały potwierdzone pisemnie. Zapis ten nie dotyczy jednak złożenia samej Oferty.
5.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu ich
składania oraz zostały potwierdzone pisemnie. Zapis ten nie dotyczy jednak złożenia samej Oferty.
5.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert,
zmodyfikować treści zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Oferentom, którzy otrzymali treść zapytania oraz opublikuje ją na stronie
internetowej (www.ekobinom.pl) oraz udostępni w swojej siedzibie w miejscu ogólnodostępnym.

5.6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w sprawie postępowania ofertowego jest:
Mariola Czerenkiewicz - Dybała
tel. 732 555 780
e-mail: biuro@ekordf.pl
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6. POZOSTAŁE INFORMACJE
6.1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełnia wymagania zamieszczone w
niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uzyska najwyższą liczbę punktów liczoną, jako suma punktów
uzyskanych zgodnie z kryteriami zawartymi w pkt. 4.
6.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta, którego ofertę przyjęto do realizacji, o wyborze oferty
oraz wyznaczy termin podpisania umowy.
6.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich pozostałych oferentów biorących udział w
postępowaniu, że ich oferta nie została przyjęta do realizacji.
6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

6.5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zamówienia – otrzymanie/przedstawienie oferty nie powoduje
powstania żadnych zobowiązań wobec Stron.
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