Warszawa, 1 marca 2019 r.
Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
ul. Wiśniowa 40B lok. 8
02-520 Warszawa
tel. +48 22 629 33 82
ibs@ibs.org.pl
www.ibs.org.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/YE_2017-1-008
(dotyczy wyboru audytora dla projektu „YOUTH EMPLOYMENT PARTNERSHIP – EVALUATION STUDIES
IN SPAIN, HUNGARY, ITALY AND POLAND”)

Szanowni Państwo,
Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na
przeprowadzenie audytu dla projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, finansowanego przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię, w ramach Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich (the
EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment).
I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
ul. Wiśniowa 40B lok. 8
02-520 Warszawa
NIP: 701-000-66-34,
REGON: 140420239,
KRS: 0000249402
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu w trakcie realizacji projektu – tj. w postaci sześciu
audytów śródokresowych, zgodnie z procedurami określonymi przez Operatora Funduszu polegającymi na
sprawdzeniu, czy koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym i ujęte w raportach okresowych
spełniają warunki określone w Umowie Grantowej, a w szczególności, czy:
a) zostały poniesione w okresie realizacji Projektu, wskazanym w Umowie Grantowej oraz zgodnie
z warunkami Umowy Grantowej, o ile warunki Umowy nie stanowią inaczej;
b) były niezbędne do realizacji Projektu oraz zostały wskazane w budżecie Projektu;
c) zostały poniesione wyłącznie dla osiągnięcia celów i zamierzonych wyników Projektu, z zachowaniem
zasad gospodarności, skuteczności i wydajności;
d) zostały ustalone zgodnie z normalnymi zasadami rachunkowości i zarządzania oraz praktykami
stosowanymi przez Zamawiającego;
e) są poparte dokumentacją i zostały zaksięgowane w księgach rachunkowych Zamawiającego;
f) nie obejmują kosztów niedopuszczalnych określonych w Umowie Grantowej.
2) Łączna wartość wydatków objętych planowanym audytem wynosi 546,208.00 EUR, w tym 506,638.00 EUR
kosztów bezpośrednich.
3) Rezultatem audytu będzie przygotowanie w języku angielskim sześciu sprawozdań z przeprowadzonego audytu
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4) Sprawozdania z przeprowadzonego audytu będą obejmowały weryfikację wydatków poniesionych
w sześciomiesięcznych okresach realizacji projektu, tj.:
 Sprawozdanie nr 1 obejmie wydatki poniesione w okresie od 01.10.2018r. do 31.03.2019r.
 Sprawozdanie nr 2 obejmie wydatki poniesione w okresie od 01.04.2019r. do 30.09.2019r.
 Sprawozdanie nr 3 obejmie wydatki poniesione w okresie od 01.10.2019r. do 31.03.2020r.
 Sprawozdanie nr 4 obejmie wydatki poniesione w okresie od 01.04.2020r. do 30.09.2020r.
 Sprawozdanie nr 5 obejmie wydatki poniesione w okresie od 01.10.2020r. do 31.03.2021r.
 Sprawozdanie nr 6 obejmie wydatki poniesione w okresie od 01.04.2021r. do 30.09.2021r.
5) Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
6) Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Usług
Pokrewnych [ang. International Standard on Related Services, ISRS) 4400 Engagements to perform Agreed
upon Procedures regarding Financial Information (Zlecenia dotyczące realizacji uzgodnionych procedur w
zakresie informacji finansowych) ogłoszonym przez IAASB i „Kodeksem etyki zawodowych księgowych”
wydanym przez IESBA.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być sporządzone nie później niż:
 Sprawozdanie nr 1 – do 26 kwietnia 2019 r.
 Sprawozdanie nr 2 – do 21 października 2019 r.
 Sprawozdanie nr 3 – do 20 kwietnia 2020 r.
 Sprawozdanie nr 4 – do 20 października 2020 r.
 Sprawozdanie nr 5 – do 20 kwietnia 2021 r.
 Sprawozdanie nr 6 – do 31 października 2021 r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci:
a) uprawnieni do wykonywania ustawowych badań dokumentów rachunkowych zgodnie z dyrektywą
2006/43/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
ustawowych
badań
rocznych
sprawozdań
finansowych
i
skonsolidowanych
sprawozdań
finansowych zmienioną Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.;
b) spełniający wymogi niezależności określone w Kodeksie Etyki Biegłych Rewidentów;
c) posiadający doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów w projektach międzynarodowych,
finansowanych z Funduszy Norweskich, Programów Ramowych Unii Europejskiej (FP6, FP7,Horyzont 2020),
czy innych funduszy zagranicznych.
V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać w szczególności:
 nazwę i siedzibę Oferenta,
 adres Oferenta wraz z innymi danymi kontaktowymi,
 formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest oferent, numer NIP i REGON,
 poświadczenie PIBR o wpisie Oferenta na listę firm audytorskich,
 krótki opis Oferenta, w tym opis i udokumentowanie doświadczenia z realizacji audytów w projektach
międzynarodowych finansowanych z Funduszy Norweskich, Programów Ramowych Unii Europejskiej (FP6,
FP7,Horyzont 2020), czy innych funduszy zagranicznych z ostatnich 3 lat,
 krótki opis doświadczenia audytora wyznaczonego do przeprowadzenia audytu,





proponowaną cenę (wartość netto, oraz brutto) za audyt pojedynczego sprawozdania okresowego; cena
powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
proponowany termin realizacji zamówienia,
podpisy osób umocowanych do działania w imieniu Oferenta.

W ofercie mogą zostać zawarte również dodatkowe informacje, takie jak: warunki płatności, czy maksymalny
czas realizacji. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za poszczególne sprawozdania okresowe.
Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 13 marca 2019 roku drogą elektroniczną na adres mailowy:
yepartnership@ibs.org.pl lub ibs@ibs.org.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na formularzu Oferenta, zawierającym wszystkie
wymagane części opisowe oferty wskazane w pkt. V oraz umożliwiającym porównanie ofert.
2. Oferty zostaną ocenione do dnia 18 marca 2019 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną
ogłoszone na stronie internetowej pod adresem www.ibs.org.pl. Dodatkowo Zamawiający poinformuje
ewentualnych Oferentów mailowo o wynikach postępowania. Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie
Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający jest zobowiązany Umową Grantową do powiadomienia Operatora Funduszu o wyborze
audytora. Operator Funduszu ma prawo zweryfikować niezależność i standardy zawodowe wybranego
przez Zamawiającego audytora. Umowa z Wykonawcą zamówienia zostanie podpisania po weryfikacji
Wykonawcy /Audytora przez Operatora Funduszu.
4. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ibs.org.pl
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się zasadą najlepszej jakości w stosunku do ceny.

Lp. Nazwa

Waga kryterium ilość punktów

1.

Cena

60

2.

Doświadczenie zespołu

40

3.

Razem

100

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielają Marta Kołczewiak lub Magdalena Wojtuch-Krasuska pod adresem email:
yepartnership@ibs.org.pl , lub nr telefonu: 22 / 629-33-82

