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Chorzów, dnia 6 lipca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zapytanie ofertowe na usługę audytu zewnętrznego w związku z realizacją przez SKOTAN SA
umowy z NCBiR Nr PBS1/B9/6/2012 w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający:
SKOTAN S.A. 41-506 Chorzów, ul. Dyrekcyjna 6
z dniem 6 lipca 2015 roku ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę
audytu projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dn. 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania
środków finansowych na naukę (Dz.U. Nr 207, poz.1237) oraz Wytycznymi NCBiR zamieszczonymi pod
adresem
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/informacje/art,2686,wytyczne-dotyczace-audytuzewnetrznego-projektow-dla-podmiotow-przeprowadzajacych-audyt.html

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Weryfikacja
wartości probiotycznych (kompleksów organiczno-metalicznych, aminokwasów selenowych i
witamin z grupy B) w żywych drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla
poszczególnych gatunków zwierząt” realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w
ścieżce B Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez konsorcjum SKOTAN S.A. oraz Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu UMOWA Nr PBS1/B9/6/2012.
Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
1) zgodności realizacji projektu z umową;
2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności,
sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
3) płatności wydatków związanych z projektem;
4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
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6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych;
9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
Numer umowy o dofinansowanie: PBS1/B9/6/2012
Całkowita wartość projektu: 7.179.550,00 zł
Kwota dofinansowania: 5.740.785,00 zł
Konsorcjum: SKOTAN S.A. oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Okres realizacji projektu: 01.10.2012 – 30.09.2015.
Okres, który ma zostać objęty audytem: od 01.10.2012 do zakończenia realizacji projektu,
Termin rozpoczęcia audytu: w okresie od 15.07.2015 do 29.07.2015.
Termin zakończenia audytu (złożenia raportu zawierającego opinię): do 5 dni od daty zakończenia
audytu w audytowanych podmiotach.

II. Wybór audytora:
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i
doświadczenie niezbędne do realizacji usługi.
Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w ww. zakresie rozumie się:
1) osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy
przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1.
Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie doświadczenie w ww. zakresie rozumie się także
podmioty/osoby, które:
1) przeprowadziły co najmniej trzy audyty projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju,
2) przeprowadziły co najmniej trzy audyty zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu
zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. Nr 207, poz.1237).
Nie mogą ubiegać się o przeprowadzenie audytu osoby/podmioty zależne od audytowanego podmiotu
oraz osoby/podmioty dokonujące badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie
3 lat poprzedzających audyt.
Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą propozycji planu
przeprowadzania audytu.
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III. Wymagania dotyczące Oferty:
Oferty zawierające:
1. cenę netto wyrażoną w PLN za usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
2. dane teleadresowe dostawcy,
3. datę ważności oferty co najmniej do dnia 30 lipca 2015 roku,
4. oświadczenie oferenta pozwalające przyznać punkty zgodnie z Kryterium oceny nr 2,
prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej 6 w formie papierowej
oraz drogą elektroniczną na adres: tomasz.krzeminski@skotansa.pl do dnia 13.07.2015 roku. Oferty,
które nie wpłyną w formie papierowej lub po terminie nie zostaną poddane ocenie.

IV. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium

Waga [%]

1. Cena oferty
2. Kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi

70
30

a) Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x 70
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa cena zaoferowana
Cr – cena rozpatrywanej oferty
70 – waga kryterium
Maksymalną liczbę 70 punktów za kryterium nr 1 otrzyma najniższa oferowana cena.
b) Kryterium nr 2 – kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi, przedstawione w
rozpatrywanej ofercie, oceniane będzie w oparciu o następujące parametry:
1) dotychczasowe doświadczenie w zakresie audytowania projektów współfinansowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH – maks. 30 pkt.
Maksymalną liczbę 30 punktów za kryterium nr 2 otrzyma oferent, który potwierdził wykonanie
największej ilości audytów w ramach programu INNOTECH.
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego Zespół w oparciu o dołączone załączniki
potwierdzające posiadane doświadczenie.
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V. Pozostałe informacje:
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronach internetowych spółki SKOTAN SA
(www.skotansa.pl) oraz w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej 6 w miejscu
ogólnodostępnym.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział
w przedmiotowej procedurze. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wyboru
najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.

Marek Pawełczak
Prezes Zarządu
SKOTAN S.A.
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