ZAPYTANIE OFERTOWE
WIELTON S.A. kieruje zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zewnętrznego Audytu projektu w ramach
Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pt.: ”Opracowanie technologii produkcji kompletnej naczepy
do przewozu żywności w warunkach chłodniczych o ulepszonych parametrach technicznych”
realizowanego przez WIELTON S.A. we współpracy z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych (PIMR)
z siedzibą w Poznaniu, 60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31, i Politechniką Poznańską z siedzibą w Poznaniu,
60 – 965 Poznań, pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
a współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

I. ZAMAWIAJĄCY
WIELTON S.A.
Ul. Baranowskiego 10A
98-300 Wieluń
NIP: 899-24-62-770
REGON: 932842826
Tel. (43) 843 45 10

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie będzie umieszczone
na stronie Zamawiającego www.wielton.com.pl

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dofinansowania udzielonego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu PBS I pt. ”Opracowanie technologii produkcji
kompletnej naczepy do przewozu żywności w warunkach chłodniczych o ulepszonych parametrach
technicznych”.
Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu
są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie.
Przewidywany termin audytu: 19 tydzień 2014
IV. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPOSOBU PRACY:
Audyt ma być przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (International Standards
of Auditing – ISA).

V. MINIMALNE KWALIFIKACJE AUDYTORA:
Osoba/osoby audytujące i autoryzujące raport z audytu powinny posiadać uprawnienia biegłego rewidenta oraz
posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów.

VI. DANE DOT. PROJEKTU
Nakłady ogółem na realizację projektu celowego objętego umową: 2.780.000 złotych

VII. ZAKRES AUDYTU
Audytor sprawdza czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski
o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie/wniosku o dofinansowanie, czy są poparte
odpowiednimi dokumentami finansowymi. Powyższe weryfikowane jest w szczególności na podstawie ksiąg
rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów) oraz innych
dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych
aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową
projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.
Zakres szczegółowy audytu
Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez
Projektodawcę i jego Partnerów. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji projektu z jego założeniami
określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:
1. Ocena prawidłowości rozliczeń finansowych.
2. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność dotyczącej postępu rzeczowego oraz
postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
3. Ocena poprawności udzielania zamówień publicznych.
4. Ocena poprawności udzielania pomocy publicznej, obejmująca w szczególności.
- Sposób realizacji działań promocyjnych.
- Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
- Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi.

Elementy raportu:
1. Informacje ogólne
2. Cel i metodologia (cel, zakres, zastosowane techniki) audytu
3. Ustalenia stanu faktycznego - zgodnie ze szczegółowym zakresem audytu.
4. Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi
oraz zaznaczenia, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy.
5. Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień.
6. Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje.
7. Opinia w zakresie spełnienia wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu.

VIII. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem ubiegania się wykonawcy o zamówienie, jest prowadzenie określonej działalności przynajmniej
od 2 lat w Polsce potwierdzone wpisem do ewidencji Biegłych Rewidentów lub wpisem do rejestru podmiotów
uprawnionych do przeprowadzenia audytu (nie starszy niż 3 miesiące).

IX. WYMOGI DOT. OFERTY
Ofertę proszę przygotować w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium cenowe (koszt kompletnej usługi audytorskiej)
2. Doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów unijnych wraz z rekomendacjami

X. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena (60%)
2. Doświadczenie (30%)
3. Jakość oferty – harmonogram, metodologią audytu (10%)

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
Ofertę proszę przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub drogą mailową na adres: l.taratuta@wielton.com.pl
tel. 43 843 45 10 lub złożyć osobiście w siedzibie WIELTON S.A. do dnia 28.03.2014. Oferta przesłana po tym
terminie nie będzie ważna.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

XII. WYBÓR OFERTY
1. O ewentualnym wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia w terminie do 11.04.2014.
2. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.

