ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG BIEGŁEGO REWIDENTA
W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ OKRESOWYCH,
ROCZNYCH I KOŃCOWEGO SKŁADANYCH DO MINISTERSTWA ROZWOJU
W ZWIĄZKU Z ROZLICZENIEM UMOWY DOTACJI NR DPT/BDG_II/POPT/51/17
Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta kompleksowego
badania sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego składanych do Ministerstwa
Rozwoju
w
związku
z rozliczaniem
dotacji
uzyskanej
w
ramach
umowy
Nr DPT/BDG_II/POPT/51/17 z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz sporządzenie pisemnych protokołów z przeprowadzonych badań ww. sprawozdań
okresowych, rocznych i końcowego według wzoru udostępnionego przez Ministerstwo
Rozwoju. Prognozowana liczba sprawozdań przekazanych do kontroli wynosi siedem,
w tym jedno sprawozdanie roczne, pięć sprawozdań okresowych i jedno sprawozdanie
końcowe.
Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone w projekcie umowy, który stanowi
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna zostać dostarczona drogą mailową na adres: brd@um.wroc.pl do dnia:
08.11.2017 r., do godz. 15:00.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona do dnia 31.12.2018 r.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Oferta musi zawierać:
1)

wypełniony formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego,

2)

oświadczenie o akceptacji warunków umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do zapytania ofertowego,

3)

oświadczenie o posiadaniu uprawnień, którego wzór stanowi załącznik nr 3
do zapytania ofertowego.

Wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane i przekazane w formie skanu.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Z ofert, które zostaną złożone i będą spełniały wymogi, do realizacji zostanie wybrana
oferta najkorzystniejsza cenowo (cena brutto będzie najniższa). Jeżeli w ofercie pojawią
się oczywiste omyłki rachunkowe, Zamawiający poprawi je i poinformuje o tym Oferenta.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1: formularz cenowy.
Załącznik nr 2: oświadczenie o akceptacji warunków umowy.
Załącznik nr 3: oświadczenie o posiadaniu uprawnień.
Załącznik nr 4: projekt umowy.
KONTAKT
W przypadku pytań lub wątpliwości wyjaśnień udzielają:
1) p. Anna Skwarzyńska-Sołowiej, tel. 71 777 74 94, e-mail: anna.skwarzynskasolowiej@um.wroc.pl
2) p. Dominika Firgang, tel. 71 777 81 78, e-mail: dominika.firgang@um.wroc.pl

