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ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka 
(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255, 
zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją projektu: 
„Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” 
(LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza do składania ofert na: 

wykonanie audytu finansowego Projektu (etap I) 

związanego z realizacją zadania F.2 (audyt Projektu). 

 
I.  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu audytu finansowego Projektu LIFE11 
NAT/PL/000436, który obejmie: 

• analizę dokumentacji związanej z projektem pod kątem zgodności z prawem polskim, 
Postanowieniami Wspólnymi (Załącznik nr 4) oraz obowiązującymi umowami zawartymi 
przez Zamawiającego z podmiotami współfinansującymi –Komisją Europejską oraz 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

• sprawdzenie zgodności poniesionych kosztów z przepisami prawa krajowego i zasadami 
rachunkowości oraz ww. umowami o udzielenie dotacji.  

• sprawdzenie źródeł finansowania projektu, a w szczególności czy współfinansowanie nie 
pochodzi z innych instrumentów finansowych Unii. 

2. Wyniki audytu Wykonawca przedstawi w formie raportu, który musi być zgodny z wytycznymi 
dostarczonymi przez Komisję Europejską, aktualnymi w chwili złożenia raportu i odpowiadać 
przedstawionemu w nich formatowi. Wzór raportu aktualnego na dzień publikacji niniejszego 
zapytania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania oraz dostępny jest na stronie 
internetowej: http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/reporting.htm i 

3. Audyt finansowy obejmie dokumentację, która powstała od początku okresu kwalifikowalności 
wydatków Projektu, tj. od 03.09.2012 r. do dnia podpisania umowy z Wykonawcą audytu. 
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II.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

Wymagany termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą 

III.  Opis warunków udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie,  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia – W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, 
którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu – udokumentują wykonanie 
w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zrealizowanych, niezależnych 
od siebie projektów polegających na przeprowadzeniu audytu projektu współfinansowanego 
przez Komisję Europejską o wartości co najmniej 1 mln złotych brutto łącznie. Wykonawca 
nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. 
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa musi być wykaz 
wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, daty wykonania usług, wartość 
zrealizowanych usług, odbiorców usług, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 
zapytania, oraz dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie,  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie.  

 
IV.  Składanie i ocena ofert 

1. Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia wyrażoną w PLN. 
2. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w formie pisemnej 

lub przesłać drogą elektroniczną na adres dmusial@ptop.org.pl do dnia 9 grudnia 2013 r.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kryterium oceny ofert będzie cena brutto za realizację usługi oraz inne kryteria opisane w 

niniejszym zapytaniu ofertowym. 
5. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu faksem 

lub drogą elektroniczną. 
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
8. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści  
z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu,  

9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie niniejszego postępowania przed, jak i po 
otwarciu ofert bez podania przyczyny. 

10. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Dominika Piotrowska – tel. 85 664 22 55, e-
mail: dmusial@ptop.org.pl 
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V. Umowa z Wykonawcą 
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 
określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania, niezwłocznie po 
ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania. 

 
Zatwierdzam: 

Koordynator projektu: „ Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 
Dolina Górnej Narwi” 

Dominika Piotrowska 
 

 
Załączniki: 
Załącznik 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik 2 – Wykaz usług 
Załącznik 3 – Wzór umowy 
Załącznik 4 – Postanowienia Wspólne 2011 
Załącznik 5 – Niezależny audyt finansowy – wzór raportu 
Załącznik 6 – Regulamin Zawierania Umów PTOP 


