UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Górowo Iławeckie 28.07.2011
Znak sprawy : IGN.7013.1b.2011

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO
projektu pn. „Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim w samochód ratowniczo-gaśniczy””
Informacje ogólne
1. Zamawiający:
Gmina Miejska Górowo Iławeckie
z siedzibą: Plac Ratuszowy 18, 11 – 220 Górowo Iławeckie
tel.: +48 89 762 70 20; faks: +48 89 762 70 44
e-mail: umgorowo@gorowoilaweckie.pl
strona internetowa BIP: http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/
strona www: http://gorowoilaweckie.pl
NIP: 743-19-90-293
REGON: 510743491
2. Tryb udzielania zamówienia:
„Zapytanie ofertowe“ na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej
14.000 euro.
II. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.
1. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich
materiałów wchodzących w skład niniejszego zapytania.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest audyt zewnętrzny projektu: „Poprawa systemu
bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Górowie Iławeckim w samochód ratowniczo-gaśniczy””
2. Zakres audytu obejmuje kompleksową analizę dokumentacji oraz stosowanych
procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania
otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich
zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze
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szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień
umowy o dofinansowanie, weryfikację wszystkich poniesionych wydatków
związanych z dofinansowaniem w ramach w/w projektów.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiotową usługę zgodnie z
Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2007 – 2013 – Załącznik Nr 9.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie potrzebne informacje i dokumenty,
w tym:
a) Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów,
b) Umowy finansowania Działań,
c) Wnioski o płatność z częścią sprawozdawczą,
d) i inne niezbędne do przeprowadzenia audytu.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 oraz wytyczne,
o których mowa w pkt 3.
6. Termin realizacji zamówienia – 12.08.2011 roku,
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia dodatkowego lub
uzupełniającego na podstawie art. 67 Ustawy.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i
odpowiednio przygotowaną ofertę oraz:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:
- są uprawnione do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja
2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku,
Nr 77, poz. 649),
- posiadają kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą
z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.
1240),
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- co najmniej jedna osoba biorąca udział w realizacji zamówienia jest wpisana na
Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną
przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów zgodnie z ustawą z dnia 13 października
1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001 roku, Nr 31 poz.
359 ze zm.).
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw
publicznych,
- nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie na podstawie art. 24 ust.
1 i 2 ustawy.
2.Zamawiający dokona oceny spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 na
podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale V, pkt 1, 3
przedłożonych przez Wykonawcę.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY.
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących
dokumentów:
1.1 wykazu min. 4 wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia dotyczącego przedmiotu niniejszego
postępowania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich wartości, nazwy przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi te zostały wykonane
należycie – zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
1.2 oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Rozdziale IV,
pkt 1
(w oświadczeniu należy wymienić wszystkie warunki) - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (w tym obowiązkowo jedna
osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta) - zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
1.4 oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia.
2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
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zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
3.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy – Załącznik Nr 4,
3.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
3.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 - 3.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków albo że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w
pkt 4 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
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pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
8. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
8.1 wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2,
8.2 aktualne pełnomocnictwo udzielone osobie podpisującej dokumenty ofertowe, o
ile jej prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika
wprost z dokumentu rejestrowego,
9. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego wybrany
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) propozycję metodologii przeprowadzenia audytu wraz z jego harmonogramem,
b) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie, o którym mowa w pkt 1.3 i Załączniku Nr 4, potwierdzone za
zgodność z oryginałem,
c) oświadczenie o bezstronności i niezależności, którego wzór stanowi Załącznik Nr
6.
10. Oferta składana przez dwa lub kilka podmiotów, które występują wspólnie konsorcja (tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej) musi spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą najpóźniej
przez zawarciem umowy dostarczyć kopię umowy o swojej współpracy w zakresie
realizacji niniejszego zadania,
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego a takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania wszystkich Wykonawców,
c) każdy z uczestników Konsorcjum dołączy do oferty oświadczenie, że w przypadku
wygrania przetargu, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wobec
Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia jak i z tytułu udzielonych gwarancji i
rękojmi,
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d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi
oddzielnie złożyć dokument określony w pkt 3.1 - 3.4 niniejszego Rozdziału.
Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 9 lit.
b) winien złożyć dodatkowe oświadczenie, że wszystkie podmioty tworzące
konsorcjum łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy.
Pozostałe dokumenty mające na celu potwierdzenie spełniania wymogów
określonych w niniejszym zapytaniu oferenci mogą złożyć wspólnie.
e) oferta składana przez spółkę cywilną musi zawierać:
- umowę spółki,
- wszystkie dokumenty wymienione w zapytaniu,
- każdy ze wspólników musi oddzielnie złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 3.4 niniejszego Rozdziału.
11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu na numer
fax (89) 762 70 44 oraz w formie elektronicznej umgorowo@gorowoilaweckie.pl.
Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata
przed upływem wyznaczonego terminu, a druga strona niezwłocznie potwierdziła fakt
jej otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
5. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później
niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 5.
8. Treść zapytań i udzielone odpowiedzi Zamawiający zamieści na stronie
internetowej pod treścią ogłoszenia, a także prześle wszystkim wykonawcom,
którym na ich wniosek przesłano.
9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – informacja taka zostanie niezwłocznie zamieszczona na
stronie internetowej, na której jest zamieszczona zapytania wraz z załącznikami.
10. Wprowadzone modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną z
zachowaniem formy pisemnej wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia. Pozostali informację mogą pobrać ze
strony internetowej, na której są zawarte do pobrania materiały zapytania wraz z
załącznikami.
11. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu
ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną
wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ. Pozostali, którzy pobrali treść
zapytania z internetu uzyskają informację na stronie internetowej, na której zostało
zawarte zapytanie wraz z załącznikami. Wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
12. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
13. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
W zakresie merytorycznym i w sprawach formalnych:
Andrzej Worobiec tel.: (+48) 89 762 70 35, poczta elektroniczna:
umgorowo@gorowoilaweckie.pl
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
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Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 10 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może
tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 5 dni.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych, zapisanych
stronach opatrzonych podpisem (parafka), w kolejności określonej w Rozdziale V
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy umieścić w dwóch
zamkniętych kopertach, w tym wewnętrznej opatrzonej danymi Wykonawcy,
zewnętrznej nieprzeźroczystej, opatrzonej jedynie napisem:
„PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO” NIE OTWIERAĆ PRZED
DNIEM 2.08.2011 roku godz. 12:15”.
2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane,
datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w osobnej
teczce z dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 ze
zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności. Zastrzeżenie informacji, które nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy (np. ujawnionych do
wiadomości publicznej; wiadomości, które nie posiadają wartości gospodarczej)
skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 lub 3 Ustawy.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być
złożone według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
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oznakowana z dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Koperty oznaczone napisem
„Wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty
wewnętrzne nie będą otwierane.
5. Dokumenty winny być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę/y
uprawnioną/e do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Wszystkie
dokumenty winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. Wszelkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub
przetłumaczone na język polski. Każda strona oferty winna być parafowana.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Górowo Iławeckie ,Plac
Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie nie później niż do dnia 02.08.2011 roku
do godz. 12:00 osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 02.08.2011 roku o godz. 12:15 w
Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ,Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo
Iławeckie.
3. Otwarcia ofert dokonuje się publicznie w obecności Wykonawców.
Na wstępie zostaje podana:
- kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- ilość ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego,
- stwierdzenie nienaruszenia opakowań,
- terminy wpłynięcia ofert,
Po otwarciu ofert zostaje podana:
- nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- cena ofertowa za poszczególne zadania,
- termin realizacji zamówienia,
- warunki płatności za wykonane zamówienia,
W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny
wniosek Zamawiający prześle mu informacje, które były podane podczas otwarcia
ofert .
Wykonawcom nie wysyła się zaproszeń ani zawiadomień dotyczących udziału w
akcie otwarcia ofert.
4. W trakcie badania ofert nastąpi sprawdzenie kompletności dokumentów,
wymaganych w zapytaniu.
5. W przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy Zamawiający zobowiązany
jest odrzucić ofertę.
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego Wykonawcy
w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty i wiarygodności
Wykonawcy oraz kalkulacji ceny ofertowej. Odmowa udzielania wyjaśnień przez
Wykonawcę spowoduje odrzucenie złożonej przez niego oferty. Wszelkie żądane
przez komisję przetargową wyjaśnienia powinny być udzielone na piśmie.
XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w zapytaniu oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Podana w ofercie cena powinna być określona w PLN, w wysokości netto i brutto
oraz powinna zawierać kwotę z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.
3. Cena określona przez Wykonawcę jest ceną ostateczną i nie będzie podlegała
zmianie.
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej.
XIII. KRYTERIUM OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami :
Cena : 100%
Oferowana wartość brutto przedmiotu zamówienia
Cena oferty najniższa
————————— x 100 % x 100 pkt
Cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę
punktów. Obliczenia w/w kryterium dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2. Wartość przedmiotu zamówienia musi zawierać wszystkie składniki, które wpłyną
na jej wartość netto, czyli wartość pomniejszoną tylko o podatek VAT.
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XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i
adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert oraz łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w/w
informację również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie (tablica ogłoszeń- budynek UM).
3. Zawarcie umowy na realizację zamówienia, na warunkach określonych w
Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7, nastąpi w terminie nie krótszym niż 2
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż
przed upływem terminu związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zgodnie z art. 147 ust. 1 Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY.
1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w
projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7.
2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez
Zamawiającego.
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
11
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Gmina Miejska
Górowo Iławeckie
Plac Ratuszowy 18
11-220 Górowo Iławeckie

tel. (+48) 89 762 70 20, faks (+48) 89 762 70 44
bip: gorowoil-um.bip-wm.pl/public/
www.gorowoilaweckie.pl
e-mail: umgorowo@gorowoilaweckie.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i
zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz została uznana za
najkorzystniejszą.
2. Zamawiający powiadomi o wyniku zapytania ofertowego umieszczając ogłoszenie
o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłając
powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. W zawiadomieniu wysłanym do
Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce
zawarcia umowy.

Jacek Przemysław Kostka
Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 – Wykaz wykonanych usług
Załącznik Nr 4 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wykonawcy art. 24 ust. 1 pkt 2
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o bezstronności i niezależności
Załącznik Nr 7 – Projekt umowy
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w Rozdziale IV,
pkt 1
Załącznik Nr 9 – Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu
zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -2013.
Załącznik nr 10 – oświadczenie wykonawcy (Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza
Miasta Górowo Iławeckie w sprawie: zmiany regulaminu udzielenia zamówień
publicznych o wartości netto poniżej 14 000 euro).
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Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia według klasyfikacji CPV: 79.21.20.00-3
2. W ramach zamówienia przeprowadzony zostanie audyt zewnętrzny następującego projektu
Gminy Miejskiej Górowo Iławieckie ,,Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego
poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim w samochód
ratowniczo-gaśniczy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Środowisko
przyrodnicze” Działanie 6.2 – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i
zniszczeniami” Poddziałanie 6.2.2 – „Bezpieczeństwo ekologiczne” Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu nr
UDA-RPWM.06.02.02-28-013/10-00 z dnia 29.12.2010r., wraz z aneksami.

a) Cel nadrzędny projektu –
Wzrost zabezpieczenia regionu na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.
Całkowita wartość inwestycji: 600 157,80 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 600 157,80 PLN
z tego kwota dofinansowania (EFRR): 480 126,24 PLN
W ramach niniejszego projektu przeprowadzono jedno postępowanie przeprowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, pozostałych sześć, o wartości do14 tys. EURO
przeprowadzono w trybie zapytania cenowego.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 17.08.2011 roku.
Termin zakończenia audytu: 12.08.2011 roku.
Przedmiotem audytu jest kompleksowa analiza dokumentacji oraz stosowanych procedur
kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków,
procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego
udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem
osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie, weryfikacja
wszystkich poniesionych wydatków związanych z dofinansowaniem w ramach w/ projektu.
Minimalny poziom ufności dla przeprowadzonego badania audytowego winien wynosić 95%.
W odniesieniu do w/w projektu Zamawiający nie ma możliwości odzyskania podatku od
towarów i usług (VAT), w związku z czym podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny.
II. Wykonanie audytu zewnętrznego obejmuje następujące obszary:
1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta, m.in.:
a) ocenę wielkości i przygotowania kadr,
b) identyfikację zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru
wykonawców/dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie
faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych),
c) ocenę podziału zadań w projekcie, w tym rozdziału kluczowych funkcji,
d) sprawdzenie istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz wzorów
dokumentów.

2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym, m.in.:
a) sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarządzania środkami
finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji,
b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne Beneficjenta gwarantują rzetelność wniosków o
płatność oraz ich zgodność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową,
c) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, oraz z zapisami
w ewidencji księgowej oraz treścią dokumentów źródłowych, posiadanie wyodrębnionej
ewidencji księgowej),
d) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z
wnioskiem i umową o dofinansowanie,
e) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych wydatków (faktycznie poniesione,
zasadne, celowe, oszczędne, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie
realizacji projektu, nieodbiegające od cen w regionie, przekazane na rachunki wykonawców
wskazane w umowach),
f) kontrolę formalną faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
g) sprawdzenie zapewnienie przez Beneficjenta wkładu własnego,
h) weryfikowanie kwalifikowalności poniesionych wydatków (na reprezentatywnej próbie
oryginałów dokumentów księgowych wykazujących ich poniesienie),
i) sprawdzenie sposobu dokumentowania wydatków (opis dokumentów księgowych) oraz
ujęcia ich na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont
Beneficjenta,
j) badanie zgodności kwot wynikających z zestawienia dokumentów rozliczeniowych z
zapisami księgowymi,
k) kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223), w części dotyczącej
audytowanego projektu,
l) sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków, ewidencja
przychodów dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego,
m) sprawdzenie statusu podatkowego Beneficjenta,
n) sprawdzenie kwalifikowalności podatku VAT poprzez zbadanie stanu faktycznego z
pisemną interpretacją przepisów prawa podatkowego stwierdzającą możliwość odzyskania
podatku VAT w zakresie realizowanego projektu z właściwej Izby Skarbowej,
o) sprawdzenie utrzymywania przez Beneficjenta odrębnego systemu księgowego albo
odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem.
3) Audyt zgodności realizacji projektu, poprzez:
a) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (m.in. prawo budowlane,
ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych, prawo
zamówień publicznych),
b) ocenę zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny,
wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur),
c) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie,
d) sprawdzenie poprawności udzielenia zamówień publicznych, obejmujące w szczególności
sprawdzenie, czy Beneficjent prawidłowo stosował Ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
e) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją
projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami),
f) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu,
g) potwierdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym tj.
m.in. weryfikacja zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części

dotyczącej postępu rzeczowego i postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji
projektu, utrzymanie zatrudnienia,
h) sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany
okres poziom wskaźników,
i) ocenę prawidłowości stosowania zasad pomocy publicznej , zawartych w przepisach
krajowych i wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej oraz weryfikacja warunków
wykluczających wystąpienie pomocy publicznej podczas realizacji projektu,
j) sprawdzenie, czy Beneficjent wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz
usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte,
k) ocenę prawidłowości zakładanej rentowności projektu tj. czy wysokość generowanego
dochodu jest zgodna z zakładaną we wniosku o dofinansowanie (nie dotyczy projektów
objętych pomocą publiczną),
l) ocenę poprawności udzielania pomocy publicznej,
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu, m.in.:
a) w przypadku audytu projektu inwestycyjnego (np. budowa, remont, zakupy) sprawdzenie
czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z wnioskiem i umową o dofinansowanie,
dokumentacją powykonawczą, protokołami odbioru robót, protokołami odbioru zakupionego
sprzętu,
b) w przypadku audytu projektu o charakterze niematerialnym (np. konferencje) sprawdzenie
zgodności realizacji działań z wnioskiem i umową o dofinansowanie,
c) potwierdzenia prawidłowości prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych.
5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji, m.in.:
a) sprawdzenia czy wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób
archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu,
b) sprawdzenia czy wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne
z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi, m.in.:
a) polityki równości szans i niedyskryminacji,
b) polityki społeczeństwa informacyjnego (w tym rozwój nowoczesnych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych),
c) polityki ochrony środowiska (przede wszystkim zgodność z prawem krajowym i
wspólnotowym w tym zakresie, poprawa jakości środowiska np. poprzez zmniejszenie emisji
gazów, wpływ na obszary sieci Natura 2000, poprawa efektywności energetycznej poprzez
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii).
7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji, m.in.:
a) potwierdzenie wywiązania się przez Beneficjenta z obowiązku prowadzenia działań
informacyjnych i promocyjnych.
8) Zakres raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego:
Raport z przeprowadzonego audytu zewnętrznego powinien obejmować okres od dnia
rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego i zawierać
następujące elementy:
1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa,
adres, NIP Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie
projektu oraz ewentualnych aneksów, całkowitą wartość projektów w tym całkowitą wartość
wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwot dofinansowania,

2) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
3) termin, w którym prowadzono audyt,
4) okres objęty audytem,
5) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
6) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,
7) informację czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich
dokumentów, czy te na próbie dokumentów oraz informację o sposobie doboru próby do
zadania audytowego,
8) ustalenie stanu faktycznego,
9) określenie oraz analiz przyczyn i skutków uchybień ,
10) miejsce i daty sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.
Wszystkie strony raportu z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i
parafowane przez audytora zewnętrznego.

Załącznik Nr 2
_______________________
______________________________
(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość, data)

znak sprawy: IGN.7013.1b.2011
FORMULARZ OFERTOWY
Na wykonanie usługi audytu projektu ,,Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez
doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim w samochód ratowniczogaśniczy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Środowisko przyrodnicze” Działanie
6.2 – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami” Poddziałanie 6.2.2 –
„Bezpieczeństwo ekologiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.

nazwa przedmiotu zamówienia
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miejska Górowo Iławeckie
z siedzibą: ul. Plac Ratuszowy 18, 11 – 220 Górowo Iławeckie tel. (089)7627020
e – mail: umgorowo@gorowoilaweckie.pl
strona internetowa BIP: http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/
NIP 743-19-90-293 Regon: 510743491
2. OFERENT:
Nazwa ……………………………………
Siedziba ………………………………….
Nr telefonu/fax …………………………..
nr NIP …………………………………....
Nr REGON ………………………………
W nawiązaniu do Zapytania ofertowego dotyczącego wykonania zamówienia na usługę
audytu projektu ,,Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim w samochód ratowniczo-gaśniczy

nazwa przedmiotu zamówienia
przedstawiamy ofertę:
Lp. Wyszczególnienie

Wymagane
parametry

Ilość

Cena
netto(PLN)

Cena
brutto(PLN)

1.
2.
3.
4.
Oferujemy wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę:
cenę netto: ____________________________________________________zł
cenę brutto: _______________________________________________________zł.
słownie brutto: ____________________________________________________zł.
1

1.
2.
4.
5.
6.

Termin płatności faktur: 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku Zamawiającemu.
Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 10 dni od daty otwarcia
ofert.
Oświadczam, że osoby........................................(należy wymienić) przeprowadzające audyt
zewnętrzny posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia nr .................., nr .............. z dnia
................. oraz doświadczenie zawodowe w zakresie dotyczącym realizowanego zadania.
Oświadczam, że ...................................(podać imię i nazwisko osoby)jest członkiem Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów w ........................ nr członkowski ..............................................
Audyt zewnętrzny będzie prowadzony zgodnie ze standardami (należy wskazać jakimi) .....................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

7.

Prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać sam/ zamierzam zlecić podwykonawcom* (należy
podać zakres prac które podwykonawca będzie wykonywał, wykaz osób i urządzeń oraz osób, które
udostępni podwykonawca):

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
OFERTA wraz z załącznikami zawiera łącznie : ...................... ponumerowanych,
parafowanych stron.
Załączniki do oferty stanowią: (wymienić):
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
3. ......................................................................................................
4. ......................................................................................................
5. ......................................................................................................
6. ......................................................................................................
7. ......................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

..........................................................
(podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić

2

Załącznik Nr 3
............................................
(pieczęć Wykonawcy)

.............................. dnia ........... 2010 roku

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
DANE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA:
Pełna nazwa .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................
Tel. ........................................................ Fax ...............................................................................
Wykaz min. 4 usług przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat
w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych
Nazwa projektu

Całkowita
wartość
wykonanej usługi

Termin wykonania
od dnia

do dnia

Nazwa
zleceniodawcy

............................................................
(podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
*wypełnić tyle razy ile to konieczne

Załącznik Nr 4
............................................................
( pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ OSÓB
które będą realizować zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Należy sporządzić i załączyć do oferty niniejszy wykaz osób, które będą realizować zamówienie lub
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez
nie czynności, ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji i uprawnień, niezbędnych
do wykonania zamówienia.
Bezwzględnie wymagane jest aby wśród wskazanych osób była przynajmniej jedna osoba
posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z wykonawców.
( pełna nazwa Wykonawcy )
( pełna nazwa Wykonawcy )

Nazwisko i imię

Proponowana rola w
realizacji zamówienia

Wykształcenie, uprawnienia

Staż
zawodowy

1.

2.

3.

4.

Oświadczam/y, że dysponuję/my osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie,
a także kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia oraz, że dostarczę/my dokumenty
potwierdzające kwalifikacje zawodowe w/w osób po podpisaniu umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, na każde żądanie Zamawiającego (w szczególności zaświadczenie o wpisie na Listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów
zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku, Nr 77,
poz. 649).
.......................................................
(miejscowość i data)
.............................................................
(podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 5
..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO
projektu pn. „Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim w samochód ratowniczo-gaśniczy””
Ja (imię i nazwisko):
....................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

oświadczam, że:
- w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości*;
- zawarłem/am układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, i układ ten
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*.
Miejsce i data:............................................

........................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6
Oświadczenie o bezstronności i niezależności
Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu:
,,Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Górowie Iławeckim w samochód ratowniczo-gaśniczy” realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej 6 – „Środowisko przyrodnicze” Działanie 6.2 – „Ochrona środowiska przed
zanieczyszczeniami i zniszczeniami” Poddziałanie 6.2.2 – „Bezpieczeństwo ekologiczne”
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer
UDA-RPWM.06.02.02-28-013/10-00
(numer umowy)
ja ……………………………………………………………………………………………………..
jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg
bezstronności i niezależności, tj.;
- nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę
Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub
współzależnej, w której mam wykonać usługę audytu zewnętrznego projektu,
- nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym
(pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem
jednostki/-ek pełniącej/-ych rolę Beneficjenta albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej,
dominującej, zależnej lub współzależnej,

- nie osiągnąłem/-am chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu
rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek pełniącej/-ych rolę
Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nia stowarzyszonych,
jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności
podmiotu przeprowadzającego audyt),
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/-am w sporządzaniu dokumentów stanowiących
przedmiot audytu,
- nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie
jestem związany/-a z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą zarządzającą lub
będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek pełniącej/-ych rolę Beneficjenta albo
zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
- nie jestem i nie byłem zaangażowany/-a w planowanie, realizację, zarządzanie działań
finansowych realizowanych w ramach projektu, którego audyt dotyczy,

- nie pozostaję/pozostawałem/-am w ciągu ostatnich lat w stosunku pracy lub zlecenia
z przynajmniej jedną z instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj,: IŻ, IP, IP II,
- nie jestem ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków
bezstronności i niezależności.
...........................................................................................
(Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)

Opole, dnia 04 października 2010 roku.
(Data i miejsce)

Załącznik Nr 7

PROJEKT UMOWY
zawarta dnia .......................... roku w Górowie Iławeckim, po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego (zapytanie ofertowe) na

realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro.
Gminą Miejską Górowo Iławeckie
ul. Plac Ratuszowy 18
11-220 Górowo Iławeckie
REGON: 510 743 491
NIP: 743-199-02-93
zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
…………...........…………………
…………...........…………………
a
a firmą .................. KRS ....................., NIP ............................ , REGON ...............................,
zwaną
dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
.........................................................
§1
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na
przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu: „Poprawa systemu bezpieczeństwa

ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim
w samochód ratowniczo-gaśniczy”
2. Zakres audytu obejmuje kompleksową analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur
kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków,
procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego
udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem
osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie, weryfikację
wszystkich poniesionych wydatków związanych z dofinansowaniem w ramach projektów
określonych w ust.1.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z pozostałymi załącznikami oraz oferta
Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie potrzebne informacje i dokumenty, w tym:
a) Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów,
b) Umowy finansowania Działań,
c) Wnioski o płatność z częścią sprawozdawczą,
d) i inne niezbędne do przeprowadzenia audytu.
5. Po zatwierdzeniu metodologii przeprowadzenia audytu wraz z jego harmonogramem
przez Zamawiającego Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy.
6. Termin realizacji zamówienia: 12.08.2011 roku

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiotową usługę zgodnie z Wytycznymi dla
Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 i
dostarczyć raport końcowy wraz z opinią do siedziby Zamawiającego na swój koszt i

odpowiedzialność z zachowaniem terminów zakończenia kolejnych etapów zamówienia
przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Raport z przeprowadzonego audytu zewnętrznego powinien obejmować okres od dnia
rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego i zawierać
następujące elementy:
a) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa,
adres, NIP Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie
projektu oraz ewentualnych aneksów, całkowitą wartość projektów w tym całkowitą wartość
wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwot dofinansowania,
b) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
c) termin, w którym prowadzono audyt,
d) okres objęty audytem,
e) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
f) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,
g) informację czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich
dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informację o sposobie doboru próby do
zadania audytowego,
h) ustalenie stanu faktycznego,
i) określenie oraz analiz przyczyn i skutków uchybień,
j) miejsce i dat sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.
3. Wszystkie strony raportu z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i
parafowane przez audytora zewnętrznego.
4. Z chwilą dostarczenia raportu końcowego wraz z opinią na Zamawiającego przechodzą
wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne na wszystkich polach
eksploatacji.
5. Minimalny poziom ufności dla przeprowadzonego badania audytowego winien wynosić
95%.

§3
1. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania usługi osobom
trzecim (za wyjątkiem podwykonawców, którymi są
...........................................................................................).
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji jakie
uzyskał w związku z realizacją umowy.

§4
1. Wykonawca oświadcza, że osoby ........................................ przeprowadzające audyt
posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia nr .................., nr .............. z dnia
................. oraz doświadczenie zawodowe w zakresie objętym niniejszą umową.
2. Wykonawca oświadcza, że ...................................jest członkiem Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów w ........................ nr członkowski .............................................

§5
1. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy określa się w łącznej kwocie:
................................... zł netto (słownie ..............................................) VAT ...... %, kwota
...........
................................... zł brutto (słownie
...........................................................................................)
2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, z rachunku

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Jako datę zapłaty rozumie się datę zlecenia
obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez pisemnej
zgody Zamawiającego.

§7
1. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem
ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej
wartości umowy brutto.

2. Z tytułu przekroczenia terminu realizacji każdego z terminów określonych w § 1 ust. 6,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 100,00zł brutto za każdy dzień zwłoki.
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu
bądź przy okazji wykonywania przez niego usługi.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wartość kary umownej.
5. Zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy,
także w zakresie powierzonym podwykonawcom, ciąży na Wykonawcy.

§8
1. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach zgodnych z art. 145 Ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759).
2. Zmiany treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w przypadku określonym w art. 144
Ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za
zgodą obydwu stron.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10
Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 8
..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych
w Rozdziale 4 pkt 1
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie audytu
projektu ,,Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim w samochód ratowniczo-gaśniczy”
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Środowisko przyrodnicze” Działanie 6.2 –
„Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami” Poddziałanie 6.2.2 –
„Bezpieczeństwo ekologiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na
lata 2007-2013.
....................................................................................................................................................
Ja (imię i nazwisko):
....................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
oświadczam, że:
a) posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:
- jesteśmy uprawnieni do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku, Nr 77, poz. 649),
- posiadamy kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240),
- co najmniej jedna osoba biorąca udział w realizacji zamówienia jest wpisana na Listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych
Rewidentów zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich
samorządzie (Dz.U. z 2001 roku, Nr 31 poz. 359 ze zm.).
- posiadamy pełną zdolność do czynności prawnych i korzystajmy z pełni praw publicznych,
- nie byliśmy karani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,
d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Miejsce i data:............................................

........................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do Wniosku

Regionalny
Program Operacyjny

Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

WYTYCZNE dla Beneficjentów
dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów
realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Olsztyn, 13 kwietnia 2010 r.
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Celem niniejszych Wytycznych jest określenie szczegółowych zasad istotnych
przy przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu audytu zewnętrznego projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20072013.
Niniejsze Wytyczne określają minimalne wymogi dotyczące przygotowania
i przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu. Beneficjent zlecając wykonanie
audytu zewnętrznego jednostce przeprowadzającej audyt, ma prawo ustanowić
bardziej rygorystyczne wymogi formalne i merytoryczne niŜ określone w Wytycznych.
Rzetelnie przeprowadzony audyt projektu stanowi niezaleŜne potwierdzenie
prawidłowości realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Potwierdzenie to stanowi jedną z podstaw do
ostatecznego rozliczenia projektu przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję
Pośredniczącą, Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
Audytu zewnętrznego projektu opisanego w niniejszych Wytycznych nie naleŜy
utoŜsamiać z:
1) audytem wewnętrznym, określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),
2) badaniem sprawozdań finansowych, określonym w przepisach ustawy z dnia
7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649),
3) kontrolą projektu przeprowadzaną w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przez uprawnione podmioty do
jej przeprowadzania na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie
prawidłowości realizacji projektu,
4) audytem projektu przeprowadzanym przez Instytucję Audytową na podstawie
art. 62 ust. 1 lit b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 16 i art. 17
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006,
5) audytem przeprowadzanym przez Komisje Europejską na podstawie art. 72 ust. 2
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

-

-

-

1. Podstawy prawne
Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25),
Rozporządzenie Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L nr 371
z 27.12.2006, s. 1, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3),
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).
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2. Definicje pojęć
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) Beneficjencie – naleŜy przez to rozumieć podmiot, który uzyskał dofinansowanie
w ramach RPO WiM,
2) EFRR – naleŜy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
3) IZ – naleŜy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą RPO WiM tj. Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
4) IP – naleŜy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą RPO WiM tj. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW),
5) IP II – naleŜy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą II stopnia RPO WiM,
której funkcję pełni Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie (WMARR),
6) projekcie - naleŜy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone
we Wniosku o dofinansowanie projektu, realizowane w ramach danej Osi
priorytetowej w RPO WiM,
7) RPO WiM – naleŜy przez to rozumieć program pn. Regionalny Program
Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
8) umowie o dofinansowanie - naleŜy przez to rozumieć Umowę o dofinansowanie
projektu zawartą w ramach RPO WiM pomiędzy Beneficjentem a Instytucją
Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Pośredniczącą II stopnia,
9) wniosku o dofinansowanie – naleŜy przez to rozumieć Wniosek o dofinansowanie
projektu w ramach RPO WiM.
3. Definicja audytu zewnętrznego
Audyt zewnętrzny to ogół działań prowadzonych przez podmiot zewnętrzny,
niezaleŜny od Beneficjenta, skutkujący uzyskaniem obiektywnej i niezaleŜnej oceny
realizacji projektu pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności,
a takŜe przejrzystości i jawności.
Audyt zewnętrzny winien prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia
wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych
w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym
projektem. Stwierdzenie wiarygodności danych winno mieć charakter bezpośredni
(polegający np. na badaniu ksiąg rachunkowych).
Efektem przeprowadzonego audytu jest sporządzenie przez niezaleŜnego
wykonawcę audytu zewnętrznego raportu oraz wydanie opinii w ww. zakresie.
Efektem audytu powinno być:
1) uzyskanie racjonalnego potwierdzenia, Ŝe wydatki poniesione w ramach projektu
są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
i wnioskiem o dofinansowanie,
2) uzyskanie potwierdzenia, Ŝe działania, których dotyczą poniesione wydatki
rzeczywiście zostały zrealizowane,
3) uzyskanie racjonalnego potwierdzenia, Ŝe księgi rachunkowe wraz z dowodami
księgowymi stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzane
na ich podstawie wnioski o płatność odpowiadają we wszystkich aspektach
wymogom RPO WiM,
4) uzyskanie potwierdzenia, Ŝe wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami
zawartymi w umowie o dofinansowanie i Ŝe zostały poparte odpowiednimi
dokumentami finansowymi, poprzez badanie w szczególności czy księgi
rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych
z realizacją projektu) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę
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dokonania w nich zapisów oraz sporządzone na podstawie dokumentów
potwierdzających poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty
o równowaŜnej wartości dowodowej),
5) potwierdzenie, Ŝe sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich
istotnych aspektach wymogom programu, jak równieŜ prawidłowo, rzetelnie
i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu
na dzień sporządzenia ww. dokumentów,
6) potwierdzenie zastosowania efektywnych mechanizmów zarządzania i kontroli,
7) wydanie opinii w tym zakresie.
4. Jednostka wykonująca audyt zewnętrzny
Audyt zewnętrzny wykonywany jest przez podmiot zewnętrzny niezaleŜny
od Beneficjenta, zgodnie z powszechnie uznanymi, międzynarodowymi standardami
audytu.
5. Cel audytu zewnętrznego
Głównym celem audytu jest uzyskanie, przez podmiot przeprowadzający audyt,
dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu
o dofinansowanie,
wnioskiem
przebiega/przebiegała
zgodnie
z umową
o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.
Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, Ŝe wydatki poniesione
w ramach projektu są kwalifikowalne/niekwalifikowalne, a realizacja projektu
przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym
zakresie.
6. Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego
1) Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nakłada się
na Beneficjentów RPO WiM, w zakresie realizacji projektów na następujących
zasadach1:
Wartości graniczne projektów
(wartość dofinansowania)
powyŜej których naleŜy przeprowadzić audyt
zewnętrzny [PLN]

Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie

Oś Priorytetowa 1:
Poddziałanie 1.1.1:

Poddziałanie 1.1.2:

Poddziałanie 1.1.3:

4.000.000,00

Przedsiębiorczość
Inwestycje w infrastrukturę
badawczą instytucji B+RT oraz
specjalistyczne ośrodki kompetencji
technologicznych
Tworzenie parków technologicznych
i przemysłowych, inkubatorów
przedsiębiorczości
Inwestycje infrastrukturalne tworzące
powiązania kooperacyjne pomiędzy
jednostkami naukowymi i badawczorozwojowymi a przedsiębiorstwami

1

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Podane w tabeli Wartości graniczne projektów (wartość dofinansowania) powyŜej których
naleŜy przeprowadzić audyt zewnętrzny [PLN] stanowią przykład. Wartościami
obowiązującymi Beneficjenta są wartości określone w zawartej Umowie o dofinansowanie
projektu.
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Poddziałanie 1.1.4:
Poddziałanie 1.1.5:

Poddziałanie 1.1.6:
Poddziałanie 1.1.7:

Poddziałanie 1.1.8:

Budowa i rozbudowa klastrów
o znaczeniu lokalnym i regionalnym
Wsparcie MŚP - promocja produktów
i procesów przyjaznych dla
środowiska
Wsparcie na nowe inwestycje dla
duŜych przedsiębiorstw
Dotacje inwestycyjne dla
mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP
w zakresie innowacji i nowych
technologii
Wsparcie przedsięwzięć
przemysłowo-naukowych

4.000.000,00
8.000.000,00

2

2

8.000.000,00

2

8.000.000,00

2

8.000.000,00

2

8.000.000,00

Poddziałanie 1.1.9:

Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.10:

Przygotowanie sfer
przedsiębiorczości

4.000.000,00

Poddziałanie 1.1.11:

Regionalny System Wspierania
Innowacji

4.000.000,00

Działanie 1.2:

Wzrost potencjału instytucji otoczenia
biznesu

4.000.000,00

Działanie 1.3:

Wspieranie wytwarzania i promocji
produktów regionalnych

4.000.000,00
10.000.000,00

Oś Priorytetowa 2:

Turystyka

Oś Priorytetowa 3:

Infrastruktura społeczna

Oś Priorytetowa 4:

Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja
miast

11.000.000,00

Oś Priorytetowa 5:

Infrastruktura transportowa regionalna
i lokalna

28.000.000,00

Oś Priorytetowa 6:

Środowisko przyrodnicze

20.000.000,00

Oś Priorytetowa 7:

Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego

4.000.000,00

6.000.000,00

2) W przypadku realizacji kilku projektów w ramach tej samej Osi priorytetowej przez
tego samego Beneficjenta o łącznej wartości dofinansowania3 przekraczającej
limit wskazany w danej Osi priorytetowej naleŜy przeprowadzić audyt zewnętrzny
dla tego projektu, którego wartość po zsumowaniu z łączną wartością
poprzednich projektów powoduje przekroczenie wskazanego limitu. KaŜdy
następny projekt składany przez tego samego Beneficjenta obligatoryjnie podlega
audytowi.
3) W przypadku sumowania wartości projektów o ich kolejności decyduje data
podpisania umowy o dofinansowanie.
2

Beneficjenci Poddziałania: 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, audyt zewnętrzny
przeprowadzają w momencie, gdy całkowita wartość projektu przekracza 8.000.000,00 PLN.
3
W przypadku Beneficjentów Poddziałania: 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 decyduje łączna
wartość projektów.
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4) W przypadku podpisania przez Beneficjenta, w tym samym dniu, kilku umów
o dofinansowanie, o łącznej wartości dofinansowania3 przekraczającej limit
wskazany w danej Osi priorytetowej, Beneficjent sumuje wartości projektów
poczynając od projektu o najniŜszej wartości. Audyt przeprowadza dla projektu
bądź projektów przekraczających limit wskazany w danej Osi priorytetowej.
Przykład:
Beneficjent w ramach Poddziałania 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów
i procesów przyjaznych dla środowiska realizuje dwa projekty:
Projekt A – wartość 6.000.000 mln PLN,
Projekt B – wartość 3.000.000 mln PLN.
Beneficjent sumuje wartości dla projektów od najniŜszej wartości (projekt B)
i przeprowadza audyt dla projektu A, w którym następuje przekroczenie limitu
wskazanego w danej Osi priorytetowej.
Przykład:
Beneficjent w ramach Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
realizuje trzy projekty:
Projekt X – wartość 6.000.000 mln PLN,
Projekt Y – wartość 3.000.000 mln PLN,
Projekt Z – wartość 7.000.000 mln PLN.
Beneficjent sumuje wartości dla projektów od najniŜszej wartości (projekt Y)
i przeprowadza audyt dla projektu X, w którym następuje przekroczenie limitu
wskazanego w danej Osi priorytetowej, a takŜe dla następnych projektów, w tym
przypadku równieŜ dla projektu Z.
5) Beneficjenci Pomocy Technicznej nie są zobowiązani do przeprowadzania audytu
zewnętrznego,
6) W przypadku uznania we wniosku o dofinansowanie podatku VAT za koszt
kwalifikowalny obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego nakłada się
na Beneficjentów niezaleŜnie od całkowitej wartości Projektu (nie dotyczy
Beneficjentów Pomocy Technicznej).
7) Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego:
a) po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu, z zastrzeŜeniem
złoŜenia sprawozdania z przeprowadzenia audytu przed zakończeniem
realizacji projektu (t.j. przed złoŜeniem sprawozdania końcowego z realizacji
projektu i Wniosku o płatność końcową)4 oraz udostępnienia sprawozdania
z przeprowadzenia audytu podczas kontroli na miejscu realizacji projektu;
b) przed zakończeniem okresu trwałości projektu (dla projektów, w których
podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym), ale nie wcześniej niŜ 90 dni przed
jego końcem. Koszt niniejszego audytu ponosi Beneficjent ze środków
własnych.
8) Wykonawca audytu zewnętrznego przeprowadzającego audyt po poniesieniu
50% wydatków całkowitej wartości projektu nie moŜe być toŜsamy z wykonawcą
audytu przeprowadzającego audyt przed zakończeniem okresu trwałości projektu.
9) W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie jest składany przez partnerstwo,
całkowita wartość dofinansowania jest przyporządkowywana kaŜdemu
z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa. Podmiot występujący w kilku

4

NaleŜy przez to rozumieć Wniosek o płatność końcową wraz z wypełnioną częścią
sprawozdawczą.
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projektach jako członek partnerstwa, sumuje całość wartości dofinansowania
kaŜdego z projektów.
10) Beneficjent ma obowiązek dokonania weryfikacji liczby i wartości realizowanych
projektów, według stanu na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanie.
11) Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia
rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego.
12) Beneficjent ma obowiązek złoŜenia raportu z przeprowadzonego audytu przed
złoŜeniem sprawozdania końcowego z realizacji projektu i Wniosku o płatność
końcową do Instytucji, z którą podpisał umowę o dofinansowanie.

1)
2)

3)
4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7. Wybór wykonawcy audytu zewnętrznego
Wybór wykonawcy audytu zewnętrznego naleŜy do Beneficjenta.
Wyboru wykonawcy audytu zewnętrznego projektu naleŜy dokonać zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pózn. zm.).
O trybie udzielania zamówienia publicznego decyduje Beneficjent.
W przypadku braku obowiązku przeprowadzenia zamówienia publicznego na
wybór wykonawcy audytu zewnętrznego Beneficjent zobowiązany jest do
przestrzegania zasad konkurencyjności, przejrzystości i odpowiedniego
upublicznienia.
8. Kwalifikacje wykonawcy audytu zewnętrznego
O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne
kwalifikacje i doświadczenie lub/i dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zlecenia.
Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu naleŜy
rozumieć podmioty posiadające:
a) udokumentowane kwalifikacje,
b) udokumentowane doświadczenie:
- w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze
środków publicznych,
- związane
z badaniem prawidłowości wykorzystania środków
publicznych,
- w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego.
Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego
zobligowany jest do złoŜenia:
a) wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze
środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
c) potwierdzonych
za
zgodność
z
oryginałem
dokumentów
potwierdzających
kwalifikacje
zawodowe
uprawniające
do
przeprowadzenia zadania audytowego.
PowyŜsze dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia
osób, które będą bezpośrednio zaangaŜowane w realizację zlecenia, jak równieŜ
podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.
ZłoŜenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji
i doświadczenia przez wykonawcę powinno stanowić wymóg w stosunku do
oferentów ubiegających się o przeprowadzenie audytu projektu.
Audyt przeprowadzają podmioty, które m.in.:
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a) uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy
z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649.),
b) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu
wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),
c) w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie
Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora
wewnętrznego5,
oraz
− posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni
praw publicznych,
− nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
7) Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu zalecane jest, aby
jednym z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca uprawnienia
biegłego rewidenta.
9. Bezstronność i niezaleŜność wykonawcy audytu zewnętrznego
1) Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu
audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezaleŜności od badanego
Beneficjenta. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których
mowa w niniejszych Wytycznych składa zarówno wykonawca audytu
zewnętrznego jak i osoby przeprowadzające audyt.
2) Niniejsze oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy
Beneficjentem a wykonawcą audytu zewnętrznego. Wzór oświadczenia
o bezstronności i niezaleŜności składanego przez wykonawcę audytu
zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych.
3) Bezstronność i niezaleŜność nie jest zachowana, jeŜeli wykonawca audytu
zewnętrznego (dotyczy równieŜ osób uczestniczących w przeprowadzaniu
audytu):
a) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę
Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej,
dominującej, zaleŜnej lub współzaleŜnej, w której ma wykonać usługę
dotyczącą audytu zewnętrznego projektu,
5

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) uchyliła zapisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym
powoływania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy na audytorów
wewnętrznych, działającej przy Ministrze Finansów. W obowiązującym od dnia 29 grudnia
2006 r. stanie prawnym Ministerstwo Finansów nie prowadzi egzaminów na audytora
wewnętrznego.
Kwalifikacje zawodowe uzyskane przez osoby, które w latach 2003-2006 złoŜyły
z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją
Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów nadal uprawniają do przeprowadzania
audytu wewnętrznego. Wykaz osób, które złoŜyły z wynikiem pozytywnym egzamin
na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra
Finansów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

9

b) jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym
(pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających
lub pracownikiem Beneficjenta albo jednostki z nią stowarzyszonej,
dominującej, zaleŜnej lub współzaleŜnej,
c) w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów
stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
d) osiągnął, chociaŜby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej
50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz
Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią
stowarzyszonych, jednostek od niej zaleŜnych lub współzaleŜnych –
nie dotyczy
to
pierwszego
roku
działalności
podmiotu
przeprowadzającego audyt,
e) jest małŜonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego
stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli
z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Beneficjenta
albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
f) jest lub był zaangaŜowany w planowanie, realizację, weryfikację
i zarządzanie przedmiotowym projektem,
g) pozostaje lub w ciągu ostatnich 3 lat pozostawał w stosunku pracy lub
zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji zaangaŜowanych
we wdraŜanie RPO WiM tj.: IZ, IP, IP II,
h) jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
i) z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezaleŜności.
4) Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać
wymóg bezstronności i niezaleŜności w stosunku do wszystkich wymienionych
instytucji tj.: IZ, IP, IP II. Poprzez spełnienie warunku bezstronności
i niezaleŜności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy
lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II osób
wykonujących audyt zewnętrzny.
10. Zakres audytu zewnętrznego
Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji
oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania
i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych
w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości
z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia załoŜonych celów i realizacji
postanowień umowy o dofinansowanie.
Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane wszystkie poniesione wydatki,
pozwalające wykonawcy audytu zewnętrznego wydać wiąŜącą opinię i sporządzić
raport w tym zakresie.
Audyt zewnętrzny powinien obejmować następujące obszary:
1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta obejmuje m.in.:
a) ocenę wielkości i przygotowania kadr,
b) identyfikację zadań wraŜliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru
wykonawców/dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług,
zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji
finansowych),
c) ocenę podziału zadań w projekcie, w tym rozdziału kluczowych funkcji,
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d) sprawdzenie istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz
wzorów dokumentów.
Zakres powyŜszego obszaru jest fakultatywny.
2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym obejmuje m.in.:
a) sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarządzania
środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację
i dokumentowanie operacji,
b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne Beneficjenta gwarantują rzetelność
wniosków o płatność oraz ich zgodność z dokumentami źródłowymi,
ewidencją księgową,
c) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont,
oraz z zapisami w ewidencji księgowej oraz treścią dokumentów źródłowych,
posiadanie wyodrębnionej ewidencji księgowej),
d) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków
o płatność z wnioskiem i umową o dofinansowanie,
e) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych wydatków (faktycznie
poniesione, zasadne, celowe, oszczędne, zgodne z zapisami w dokumentacji
projektowej, w terminie realizacji projektu, nieodbiegające od cen w regionie,
przekazane na rachunki wykonawców wskazane w umowach),
f) kontrolę formalną faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
g) sprawdzenie zapewnienie przez Beneficjenta wkładu własnego,
h) weryfikowanie kwalifikowalności poniesionych wydatków (na reprezentatywnej
próbie oryginałów dokumentów księgowych wykazujących ich poniesienie),
i) sprawdzenie sposobu dokumentowania wydatków (opis dokumentów
księgowych) oraz ujęcia ich na wyodrębnionym rachunku bankowym
wyszczególnionym w planie kont Beneficjenta (jeśli dotyczy),
j) badanie zgodności kwot wynikających z zestawienia dokumentów
rozliczeniowych z zapisami księgowymi,
k) kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152,
poz. 1223), w części dotyczącej audytowanego projektu,
l) sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków,
ewidencja przychodów dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla
programu operacyjnego,
m) sprawdzenie statusu podatkowego Beneficjenta,
n) sprawdzenie kwalifikowalności podatku VAT poprzez zbadanie stanu
faktycznego z pisemną interpretacją przepisów prawa podatkowego
stwierdzającą moŜliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego
projektu z właściwej Izby Skarbowej (w przypadku, gdy Beneficjent
zadeklarował, iŜ nie moŜe odzyskać podatku VAT, w związku z czym podatek
VAT został uznany za koszt kwalifikowalny),
o) ocenę zakładanej wysokość kwalifikowalności podatku VAT (przypadku, gdy
Beneficjent zadeklarował, iŜ tylko część podatku VAT moŜe odzyskać,
w związku z czym koszt został uznany za częściowo kwalifikowalny),
p) sprawdzenie utrzymywania przez Beneficjenta odrębnego systemu
księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji
związanych z projektem.
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3) Audyt zgodności realizacji projektu odbywa się poprzez:
a) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (m.in. prawo
budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach
publicznych, prawo zamówień publicznych),
b) ocenę zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program
operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur),
c) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem i umową
o dofinansowanie,
d) sprawdzenie poprawności udzielenia zamówień publicznych (o ile dotyczy),
obejmująca w szczególności sprawdzenie, czy Beneficjent prawidłowo
stosował Ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
e) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami
z dokumentacja projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami),
f) prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków oraz
stosowanie
zasady konkurencyjności,
przejrzystości i naleŜytego
upubliczniania (w przypadku Beneficjentów, którzy nie są zobligowani do
stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych),
g) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu,
h) potwierdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem
faktycznym tj. m.in. weryfikacja zgodności danych przekazywanych
we wniosku/wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego
i postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu,
utrzymanie zatrudnienia,
i) sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto
zakładany na dany okres poziom wskaźników,
j) ocenę prawidłowości stosowania zasad pomocy publicznej (o ile dotyczy),
zawartych w przepisach krajowych i wspólnotowych dotyczących pomocy
publicznej oraz weryfikacja warunków wykluczających wystąpienie pomocy
publicznej podczas realizacji projektu (dotyczy wniosków o dofinansowanie
nie uwzględniających pomocy publicznej),
k) sprawdzenie, czy Beneficjent wdroŜył zalecenia po przeprowadzonych
kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte,
l) ocenę prawidłowości zakładanej rentowności projektu tj. czy wysokość
generowanego dochodu jest zgodna z zakładaną we wniosku
o dofinansowanie (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną),
m) ocenę poprawności udzielania pomocy publicznej,
n) sprawdzenie, czy została zagwarantowana trwałość projektu (dotyczy audytu
zewnętrznego realizowanego przed zakończeniem okresu trwałości).
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu dotyczy m.in.:
a) w przypadku audytu projektu inwestycyjnego (np. budowa, remont, zakupy)
sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z wnioskiem i umową
o dofinansowanie, dokumentacją powykonawczą, protokołami odbioru robót,
protokołami odbioru zakupionego sprzętu,
b) w przypadku audytu projektu o charakterze niematerialnym (np. konferencje)
sprawdzenie zgodności realizacji działań z wnioskiem i umową
o dofinansowanie,
c) potwierdzenia
prawidłowości
prowadzenia
działań
promocyjnych
i informacyjnych.
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5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczy m.in.:
a) sprawdzenia czy wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg
i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją
projektu,
b) sprawdzenia czy wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych
regulacji) są zgodne z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi6 dotyczy m.in.:
a) polityki równości szans i niedyskryminacji,
b) polityki społeczeństwa informacyjnego (w tym rozwój nowoczesnych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych),
c) polityki ochrony środowiska (przede wszystkim zgodność z prawem krajowym
i wspólnotowym w tym zakresie, poprawa jakości środowiska np. poprzez
zmniejszenie emisji gazów, wpływ na obszary sieci Natura 2000, poprawa
efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii).
7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji obejmuje m.in.:
a) potwierdzenie wywiązania się przez Beneficjenta z obowiązku prowadzenia
działań informacyjnych i promocyjnych.
11. Zakres raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego
Raport z przeprowadzonego audytu zewnętrznego powinien zawierać
następujące elementy:
1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie
(nazwa, adres, NIP Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy
o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, całkowitą wartość
projektu w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy
i kwotę dofinansowania,
2) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
3) termin, w którym prowadzono audyt,
4) okres objęty audytem,
5) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
6) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,
7) informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie
wszystkich dokumentów, czy teŜ na próbie dokumentów oraz informacja
o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
8) ustalenie stanu faktycznego,
9) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
10) miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.
Wszystkie strony raportu z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane
i parafowane przez audytora zewnętrznego.
12. Wymagania dotyczące treści umowy zawieranej z wykonawcą audytu
zewnętrznego
Beneficjent powinien w umowie zawieranej z wykonawcą audytu zewnętrznego
zamieścić w szczególności:

6

dopuszczalna jest wyłącznie zgodność lub neutralność
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1) dane podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny oraz podstawę prawną
działania tego podmiotu,
2) dane osób, które będą wykonywały audyt,
3) termin przeprowadzenia audytu,
4) sposób i zakres przeprowadzanego audytu,
5) zobowiązanie o przestrzeganiu standardów, o których mowa w niniejszych
Wytycznych,
6) określenie minimalnego poziomu ufności dla badania audytowego,
7) zakres raportu sporządzanego przez wykonawcę audytu,
8) informacje o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu przez wykonawcę
audytu zewnętrznego (np. uprawnienia do badania sprawozdań finansowych,
doświadczenie w zakresie badania zadań lub projektów finansowanych ze
środków publicznych),
9) postanowienia o prawie odniesienia się do opinii/raportu z audytu zewnętrznego
przez Beneficjenta.

1)

2)

3)

4)

13. Kwalifikowalność kosztu audytu zewnętrznego
Koszt audytu stanowić będzie koszt kwalifikowalny w ramach projektu pod
warunkiem zachowania następujących przesłanek:
a) koszt audytu zewnętrznego został zaplanowany w budŜecie projektu,
b) wyboru wykonawcy audytu zewnętrznego dokonano zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pózn. zm.),
c) wyboru wykonawcy audytu zewnętrznego dokonano zgodnie z zasadami
konkurencyjności, przejrzystości i odpowiedniego upublicznienia (w przypadku
zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia zamówienia publicznego),
d) wybrany wykonawca audytu zewnętrznego legitymuje się doświadczeniem
w badaniu projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej
1 projekt) oraz spełnia wymogi wskazane w niniejszych Wytycznych,
e) badaniem audytowym objęto reprezentatywna próbę dokumentacji związanej
z realizowanym projektem inwestycyjnym,
f) zakres audytu oraz raport obejmują przynajmniej obszary wskazane
w niniejszych Wytycznych (z wyjątkiem obszarów fakultatywnych),
g) kontrola prowadzona przez IZ, IP, IP II lub inny uprawniony podmiot
nie stwierdziła (na podstawie badania tych samych dokumentów)
nieprawidłowości lub znacznych uchybień w realizacji projektu, których
nie wykazano w raporcie z audytu,
h) przeprowadzenie audytu zewnętrznego jest obligatoryjne dla projektu z uwagi
na limity określone w niniejszych Wytycznych.
W przypadku, gdy raport z przeprowadzonego audytu nie spełnia warunków
określonych w niniejszych Wytycznych, tj. nie został przeprowadzony zgodnie
z Wytycznymi, wydatek poniesiony na audyt, zostanie uznany za koszt
niekwalifikowany.
Koszt audytu zewnętrznego przeprowadzanego przed zakończeniem okresu
trwałości projektu jest niekwalifikowalny. Koszt niniejszego audytu ponosi
Beneficjent ze środków własnych.
W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego wynika
z zapisów umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do jego
sporządzenia zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszych Wytycznych,
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niezaleŜnie czy koszt sporządzenia audytu stanowi koszt kwalifikowalny
i czy został zaplanowany w budŜecie projektu.
5) W uzasadnionych przypadkach Beneficjent moŜe zostać zobligowany przez
Instytucję, z którą podpisał umowę o dofinansowanie do poprawy raportu bądź
ponownego przeprowadzenia audytu zewnętrznego w przypadku, gdy nie spełnia
on wymogów określonych w niniejszych Wytycznych.
6) W przypadku Beneficjentów IP oraz IP II realizujących projekty w ramach RPO
WiM, w uzasadnionych przypadkach, IZ ma prawo zobligować Beneficjentów IP
oraz IP II do poprawy bądź ponownego przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
gdy nie spełnia on wymogów określonych w niniejszych Wytycznych
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Załącznik nr 1

Oświadczenie o bezstronności i niezaleŜności

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu
………………………………………………………………..…………………………………
(tytuł projektu)
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer
…………………………………………………………………………………………..………
(numer umowy)
ja ………………………………………………………………………………….…………….
(imię i nazwisko)
jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, Ŝe spełniam
wymóg bezstronności i niezaleŜności, tj.:
- nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej
rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej,
zaleŜnej lub współzaleŜnej, w której mam wykonać usługę audytu zewnętrznego
projektu,
- nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym
(pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub
pracownikiem jednostki/-ek pełniącej/-ych rolę Beneficjenta albo jednostki
z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zaleŜnej lub współzaleŜnej,
- nie osiągnąłem/-am chociaŜby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50%
przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek
pełniącej/-ych rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek
z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zaleŜnych lub współzaleŜnych
(nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego
audyt),
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/am w sporządzaniu dokumentów
stanowiących przedmiot audytu,
- nie jestem małŜonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego
stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli
z osobą zarządzająca lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek
pełniącej/-ych rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu
takich osób,
- nie jestem i nie byłem/-am zaangaŜowany/-a w planowanie, realizację,
zarządzanie działań finansowanych i realizowanych w ramach projektu, którego
audyt dotyczy,
- nie pozostaję/pozostawałem/am w ciągu ostatnich 3 lat w stosunku pracy lub
zlecenia z przynajmniej jedną z instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie RPO
WiM tj.: IZ, IP, IP II,
- nie jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
- nie mam Ŝadnych innych powodów, które spowodowałyby, Ŝe nie spełniam
warunków bezstronności i niezaleŜności.
...........................................................................................
(Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)
.............................................
(Data i miejsce)
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Załącznik nr 10 – oświadczenie wykonawcy
OŚWIADCZENIA OFERENTA
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Zapytaniem ofertowym” oraz
uzyskaliśmy konieczne
informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
2. Deklarujemy terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas
wskazany w zapytaniu
ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu realizacji
zamówienia.
4. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3
ustawy – Prawo zamówień
publicznych, tj.:
a) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych
uprawnień.
b) Posiadamy niezbędna widzę i doświadczenie oraz dysponuję
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
c) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 4
ustawy - Prawo zamówień
publicznych, tj. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 niniejszej ustawy.
6. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne
i zgodne z prawdą.

___________________________
____________________________________________
(miejscowość i data)
uprawnionej do składania

(Podpis i pieczęć osoby
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

