Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku planuje wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu
pt. „Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych
prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku” realizowanego w ramach
Poddziałania 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania
wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na ww. usługę. Poniżej przedstawiamy szczegóły
dotyczące przedmiotu zamówienia. Jednocześnie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty
w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo
zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm audytorskich
i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia audytu zewnętrznego.
W ramach przedstawionej kalkulacji uprzejmie prosimy o wskazanie ceny brutto za oferowaną usługę
przeprowadzenia audytu.
Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ebook@wse.edu.pl nie później niż do dnia
15 marca 2013 roku.
Przedmiot audytu:
Projekt: „Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji
recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku”, finansowany
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B + R
Poddziałanie: 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej
Wartość projektu: 14.563.798,00PLN.
Sposób audytu:
Sposób realizacji audytu, minimalny zakres audytu oraz wymagania do osób przeprowadzających audyt
musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.
Sprawozdanie z wyników audytu:
Sprawozdanie powstałe w wyniku audytu powinien zostać przedstawiony w 3 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym.
Dokumenty te powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Termin realizacji audytu zewnętrznego:
do 31 grudnia 2014 roku
Wymagania:
W celu prawidłowego przeprowadzenia audytu należy zapewnić zespół o odpowiednich umiejętnościach i
doświadczeniu w zakresie prowadzenia audytu oraz wiedzy z zakresu funkcjonowania funduszy
strukturalnych. Odpowiednie umiejętności w zakresie przeprowadzenia audytu powinny mieć osoby
posiadające doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu zgodnie z art. 286
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późniejszymi
zmianami).
Cena:
Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi. Cena (wartość brutto) powinna zostać
określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu
wyłącznie rozpoznanie rynku firm audytorskich i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania
i przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

