Białystok, dnia 24 stycznia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
ul. Choroszczańska 31
15-732 Białystok
NIP: 542-17-21-656
REGON: 050383717
II. Nazwa przedmiotu zamówienia
Audyt zewnętrzny projektu „Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu
komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 2.3
Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej, Poddziałanie 2.3.2 Projekty
w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej na podstawie umowy
o dofinansowanie nr: POIG.02.03.02-00-038/09.
Kwota dofinansowania Projektu: 14.563.798,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2010-31.12.2014
Miejsce realizacji: Białystok.
Kod CPV – 79212000-3 usługi audytu
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania audytu zewnętrznego projektu „Organizacja
i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych
przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku” wraz z opracowaniem pisemnego sprawozdania
i opinii z audytu w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu na
zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym. Dokumenty te powinny zostać oznaczone
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obowiązującymi logotypami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Realizowana usługa - audyt ma być przeprowadzona w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu
zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1237).

IV. Wymagania związane z wykonaniem
Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca usługi musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania
środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1237).
Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w załączonych dokumentach na zasadzie spełnia/nie spełnia.
V. Zawartość oferty
Oferta powinna być złożona na właściwym formularzu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
i podpisana (parafowana na każdej stronie) przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu
składającego ofertę oraz zawierać co najmniej:
1. Nazwę i adres oferenta,
2. Cenę (netto i brutto) oraz wszystkie koszty wykonania usługi wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Oferent jest również zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Oferent dodatkowo musi wykazać na właściwym formularzu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) swoje doświadczenie w zakresie realizacji usług audytów projektów współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5. Do przedstawionej oferty należy dołączyć wyciąg z KRS/zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną
do reprezentowania podmiotu).
Przesłanie oferty będzie jednocześnie traktowane jako deklaracja gotowości realizacji ww. przedmiotu
zamówienia zgodnie ze wszystkimi założeniami. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej oraz
oferty wariantowej. Termin związania ofertą do 28 lutego 2014 r.
V. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 czerwca 2014 r.
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VI. Kryteria oceny oferty
Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena – waga 75%
2. Doświadczenie – waga 25%
Sposób wyliczenia punktów:
Ad. 1 Cena (0-75 pkt.)
Punkty za kryterium „Cena” będą obliczone wg poniższego wzoru

gdzie:
C – to ilość punktów w kryterium CENA
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 75 punktów.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT-jeżeli występuje. Cena podana w ofercie winna
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia,
nie dopuszcza się wariantowości cen.
Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.).
Ad. 2 Doświadczenie (0-25 pkt.)
W kryterium oceniane będzie doświadczenie Wykonawcy na podstawie należycie przeprowadzonych
audytów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ocena kryterium „Doświadczenie” odbędzie się zgodnie z następującą metodologią:
zrealizowanie 1 audytu projektu realizowanego w ramach EFRR – 5 pkt.
zrealizowanie 2 audytów projektów realizowanych w ramach EFRR – 10 pkt.
zrealizowanie 3 audytów projektów realizowanych w ramach EFRR – 15 pkt.
zrealizowanie 4 audytów projektów realizowanych w ramach EFRR – 20 pkt.
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zrealizowanie 5 i więcej audytów projektów realizowanych w ramach EFRR – 25 pkt.
Doświadczenie Oferenta oceniane będzie na podstawie sporządzonego wykazu przeprowadzonych
audytów zgodnie z załącznikiem nr 3. Wszystkie zadeklarowane przeprowadzone usługi powinny być
potwierdzone referencjami bądź protokołem odbioru.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 25 punktów.
Ocena końcowa ofert zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych
kryteriach oceny ofert. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z końcowej
oceny ofert. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
VII. Termin składania ofert i zapytania dotyczące zamówienia
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 lutego 2014 r. do godz. 15.30
Ofertę należy składać pisemnie na adres (decyduje data wpływu do biura):
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 14/3
15-703 Białystok
z dopiskiem: Oferta na realizację audytu projektu „Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego
elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Białymstoku”
lub bezpośrednio pod wyżej podanym adresem w pokoju nr 44.
Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować do Pani Beaty Wiśniewskiej na adres
poczty elektronicznej: beata.wisniewska@wse.edu.pl lub telefonicznie na numer 85 652 50 62, 85 652
50 94.
VIII. Informacje końcowe
Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.wse.edu.pl oraz w siedzibie
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert. Nie złożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez
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podawania przyczyn; oferentowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub
unieważnienia postępowania.

Z poważaniem
dr Aleksander Prokopiuk
Rektor
Załączniki :
Załącznik nr 1. Formularz oferty.
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Załącznik nr 3. Wykaz wykonanych usług.
Załącznik nr 4. Dokumenty potwierdzające należycie wykonane usługi.
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