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Zapytanie ofertowe
dotyczące projektu realizowanego w ramach Programu:
Innowacje w zakresie zielonych technologii (Green Industry Innovation),
Operator Programu: Innovation Norway.

Tytuł projektu: Modernizacja w celu zmniejszenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko
Modernization in order to reduce its impact on the environment

Zamawiający:
Nazwa firmy
adres
NIP:
REGON:
KRS:
Tel:
E-mail:

"Marko-Kolor" spółka jawna L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński
ul. Barwna 3/5, 93-415 Łódź
729-020-51-73
470561622
0000013723
+48 42-681-80-21
marko_IN@marko-kolor.pl

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytora w ramach Projektu pt. „Modernizacja w
celu zmniejszenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko”
Liczba audytów do przeprowadzenia: 4 (cztery)
Opis roli audytora – główne wymagania wobec raportu/oświadczenia audytora:
a) Nawiązanie do umowy dotacyjnej i jej ewentualnych zmian,
b) Potwierdzenie znajomość zasad, procedur oraz odpowiednich wytycznych programu Innovation Norway
zamieszczonych na dedykowanej stronie internetowej (http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/),
c) Nawiązanie do potwierdzenie spełnienia niezbędnych wymogów przez audytowany wniosek o płatność,
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d) Sprawdzanie dokumentów finansowych Projektu zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów
Rewizji Finansowej (MSRF) 805 „Badanie pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych
elementów, sald lub pozycji sprawozdania finansowego”, potwierdzenie kwalifikowalności wydatków,
oraz opracowanie stosownego raportu/oświadczenia,
e) Potwierdzenie wystąpienia przychodu z tytułu odsetek na rachunkach projektu (w sprawozdaniu) w
walucie PLN oraz EUR,
f) Potwierdzenie sfinansowania wkładu własnego beneficjenta,
g) Raport/oświadczenia audytora ma być opracowany w j. angielskim,
Wykonawca nie odpowiada za faktyczną realizację czynności związanych z rzeczową realizacją
Projektu ani za przeprowadzenie faktycznych działań związanych z promocją Projektu.
Dodatkowe wymagania wobec działań i raportu/oświadczenia audytora:
Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia
raportu/oświadczenia, w którym przedstawi ocenę, odnoszącą się do następujących kwestii:
a) Czy działania, na które przedstawiono wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane,
b) Czy wnioski o płatność złożone w ramach Programu: Innovation Norway są zgodnie z
wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie,
c) Czy wnioski o płatność złożone w ramach Programu: Innovation Norway są poparte
odpowiednimi dokumentami finansowymi, potwierdzającymi poniesienie wydatków (faktury
lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) poprzez badanie, czy stanowią
podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych, w części dotyczącej realizacji
działań,
d) Czy wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji działań odpowiadają we wszystkich
istotnych aspektach wymogom Innovation Norway oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno
przedstawiają sytuację finansową i majątkową według stanu na dzień sporządzenia ww.
dokumentów;
e) Podczas realizacji audytu Wykonawca zweryfikuje i dokona oceny efektywności i skuteczności
procedur przeprowadzania działań, finansowanych w ramach programu Innovation Norway
oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostki w zakresie: prawidłowości realizacji działań
podjętych w ramach Innovation Norway, zgodnie z przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego, a także wewnętrznych procedur Zamawiającego, a w szczególności pod
kątem finansowania wydatków, sposobu archiwizacji dokumentów, pozwalających na
prześledzenie ścieżki wydatku; kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich
dokumentowania; wiarygodności sprawozdań z realizacji Projektu poprzez weryfikację i
potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania zamówionych
usług; poprawności realizacji zasad dotyczących promocji i informacji; poprawności
udzielania zamówień publicznych; efektywności wydatkowania środków publicznych;
zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
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rachunkowości w części dotyczącej realizowanych działań, zgodności organizacji szkoleń z
obowiązującymi przepisami prawa, sprawdzenia,
2. Szczegółowy opis tytułowego projektu zostanie przekazany tym oferentom (na ich wniosek), którzy
przed złożeniem oferty zawrą z Zamawiającym umowę o poufności. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do odmowy zawarcia umowy o poufności z potencjalnymi oferentami, którzy nie
gwarantują pełnej ochrony interesów Zamawiającego (wobec których istnieje uzasadnione
podejrzenie o możliwość podejmowania działań sprzecznych z interesem Zamawiającego).
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy w całości ani w części
osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego. W celu uzyskania zgody Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu wniosek o zaakceptowanie podwykonawcy zawierający
doświadczenie zawodowe podwykonawcy, jego kwalifikacje i adres. Za działania podwykonawcy
Wykonawca odpowiada jak za własne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Cechy podmiotowe:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna,
b) Oferent lub delegowany (delegowani) do wykonania zlecenia pracownik (pracownicy):
•
•

•
•

Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają w pełni z praw publicznych,
Nie byli karani za umyślne przestępstwo, w tym umyślne przestępstwo skarbowe, np. za
jazdę samochodem po pijanemu, świadome zawyżanie kosztów prowadzenia działalności
na podstawie fałszywych faktur narażając skarb państwa na straty,
Posiadają wyższe wykształcenie (stopień min. licencjata),
Posiadają uprawnienia biegłego rewidenta w zakresie wykonywania czynności rewizji
finansowej nadane w trybie Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o
nadzorze publicznym, w tym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.

c) Dodatkowo: Wykonawca oświadczy, ze dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami
niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązanie się wykonać przedmiot
umowy ze szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
standardów i reguł wykonywania prac objętych niniejszą umową, a także zasad etyki zawodowej.
do potwierdzenia oferenci przedstawią: wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy – w tym okresie, wykonali minimum trzy usługi, których przedmiotem było wykonanie
audytu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Sposób obliczania ceny:
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz kosztów dojazdu, ewentualnych diet itp.
2. Cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie.
3. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za usługę wyrażoną w złotych
polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 07.2016 – 05.2017.
Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy niezwłocznie po otrzymaniu od
Zamawiającego informacji, dokumentów, innych materiałów oraz wskazówek niezbędnych do
rozpoczęcia prac. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminach do 1 dnia
roboczego przed odpowiednimi terminami wynikającymi z przedmiotowej Umowy Dotacyjnej.
Miejsce wykonania zamówienia: siedziba firmy "Marko-Kolor" spółka jawna L. Frączkiewicz, W.
Gajda, A. Katryński - ul. Barwna 3/5, 93-415 Łódź

Rodzaje kryteriów oceny:
Kryterium
a/ Cena netto

Waga
100%

Sposób oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100pkt).
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W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert oraz wymagać przestawienia dodatkowych dokumentów jeżeli będzie to niezbędne
do uwiarygodnienia informacji zawartych w ofercie.
Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
----------------------------------------------- = ilość punktów
Cena oferty badanej

Ilość uzyskanych punktów będzie stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi
zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m. in.:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce: siedziba firmy "Marko-Kolor" spółka jawna L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński - ul.
Barwna 3/5, 93-415 Łódź
Sposób: forma elektroniczna adres e-mail: marko_IN@marko-kolor.pl lub forma papierowa (pocztą,
osobiście lub przez kuriera) na adres firmy.
Termin składania ofert: do dnia 23.06.2016 godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
Minimalny wymagany termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę
uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, żeby mógł się z
ofertą zapoznać. Ocena ofert zostanie dokonana nie później, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od
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daty zakończenia terminu składania ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach: www.marko-kolor.pl i www.marko-kolor.eu oraz
wysłano pocztą elektroniczną do wybranych potencjalnych wykonawców.

Sposób złożenia oferty:
a.
b.
c.
d.

Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,
Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie,
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim,
Do oferty należy dołączyć:
i. Oświadczenie zgodnie z Załącznikiem
ii. CV zawodowe lub analogiczny dokument o zbliżonym charakterze przejrzyście i
zwięźle prezentujący kompetencje i doświadczenia oferenta i/lub odpowiednich
pracowników merytorycznych,
iii. Dokumenty potwierdzające wykształcenie oferenta i/lub odpowiednich
pracowników merytorycznych,
iv. Wykaz wykonanych usług
v. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych oferenta z
Zamawiającym lub o rodzaju powiązań oferenta z Zamawiającym
vi. Oświadczenie o spełnieniu wymogu bezstronności i niezależności od badanego
beneficjenta dla każdej osoby delegowanej do przeprowadzenia audytu,
e. Oferenci z innych państw członkowskich mogą składać dokumenty równoważne polskim
dokumentom wymaganym przez Zamawiającego,
f. Dodatkowe informacje:
i. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie
wszystkich ofert,
ii. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
iii. Rozliczenie z wykonawcą będzie miało charakter etapowy tj. 1/4 podanej ceny
płatna po prawidłowym wykonaniu każdego z zaplanowanych czterech audytów,
iv. Dokumenty przedstawione do audytu będą częściowo w j. angielskim,
v. Szacowany zakres dokumentów finansowych potwierdzających ponoszone wydatki
w ramach projektu wyniesie:
1. Audyt nr 1 - faktury, listy płac, dowody dokonania przelewów bankowych,
2. Audyt nr 2 - faktury, listy płac, dowody dokonania przelewów bankowych,
3. Audyt nr 3 - faktury, listy płac, dowody dokonania przelewów bankowych,
4. Audyt nr 4 - faktury, listy płac, dowody dokonania przelewów bankowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn.
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Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
Nie przewiduje się zmiany.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem http://www.marko-kolor.pl oraz poprzez wysłanie informacji do
każdego wykonawcy, który złożył ofertę.

Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Mazur pod numerem telefonu +48 795 501 084 oraz adresem
email: marko_IN@marko-kolor.pl.

Do niniejszego zapytania dołączone zostały następujące załączniki:
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Załącznik Nr. 1 – Formularz oferty.

Formularz oferty
…………………………………….……………
(miejscowość, data)

OFERTA WYKONAWCY
Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa firmy
adres
NIP:
REGON:
KRS:
Tel:
E-mail:

"Marko-Kolor" spółka jawna L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński
ul. Barwna 3/5, 93-415 Łódź
729-020-51-73
470561622
0000013723
+48 42-681-80-21
barwna@marko-kolor.pl

Dane dotyczące Wykonawcy:
Imię i Nazwisko /Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………
Adres siedziby …………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji …………………………………………………………………………….
Nr telefonu -. ……………………………..; nr fax. ……………………………………………….…
Adres strony internetowej ………………………………………………………………………….…
e-mail: ………………………………………………………………………………………………..…
nr NIP: ………………………………………………………………………………………………….
nr REGON: ………………………………………………………………………………………

Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 15.06.2016 r. na wykonanie usługi audytora w
ramach Projektu pt. „Modernizacja w celu zmniejszenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko”
zgodnie z wymogami organizatora konkursu – Innovation Norway.
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Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:
- wykonanie usługi audytora w ramach Projektu pt. „Modernizacja w celu zmniejszenia wpływu
przedsiębiorstwa na środowisko” zgodnie z wymogami organizatora konkursu – Innovation Norway.
za cenę netto ……………………………..………….………….. (zł) + ….…. % podatek VAT …………………….………….…
(zł),
tj. cenę brutto ………………………………………………………………………………………………… zł
(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….).
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
a. Oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;
b. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do
rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym;
c. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i projektem umowy i nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń;
d. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zapytania
ofertowego,
e. Oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy;
f. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i realizacji zamówienia.
g. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i podatki, w tym podatek
VAT.
h. Zobowiązujemy się do realizacji oferowanej usługi: w okresie 07.2016 – 05.2017.
i. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
a) potwierdzenie uprawnień zawodowych - uprawnień biegłego rewidenta,
b) …………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………….

………………..…..…………………………………………………………..………….
Imię i nazwisko (pieczęć) oraz podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Oferenta

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, in the frame of Green Industry
Innovation Programme Poland / Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, w
ramach Programu Innowacje w zakresie zielonych technologii.
Project Title / Tytuł projektu: Modernization in order to reduce its impact on the environment
Project Promoter / Beneficjent: "Marko-Kolor" spółka jawna L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński

Załącznik Nr. 2

........................................, dnia ..........................
Miejscowość

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym znajomość zasad, procedur oraz odpowiednich wytycznych
programu Innovation Norway;
3. Przedstawiłem pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia*
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 kk.

.........................................................
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
UWAGA
* Jeżeli wykonawca nie korzysta z potencjału technicznego i osobowego innych podmiotów przy realizacji przedmiotowego
postępowania, należy skreślić pkt. 3.

