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Współfinansowany ze środków PFRON zgodnie z umową nr ZZO/000156/01/D z dnia 15.05.2017 r. 

Projekt "Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności " 

realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie  dofinansowany  

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 

z dnia 17.12.2018 r. 
 

dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione   

w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie  

z przepisami prawa, z wnioskiem i umową  oraz wydanie opinii w tym zakresie. 
 

Zamawiający:       

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie 

ul. Perseusza 9, 67-200 Głogów  

NIP 693-10-25-844 

REGON 390310008 

KRS 0000090988 

telefon: tel./fax  76 834-65-01,  76 834-65-17 

adres strony internetowej: www.glogow.psouu.org.pl 

e-mail: wtzarka@wp.pl 

Zamawiający nie jest płatnikiem VAT  i posiada status OPP. 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dwóch okresów finansowania  projektu pn.:  

„Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności ” 

Numer umowy o dofinansowanie:  ZZO/000156/01/D z dnia 15.05.2017 r.  

Okres realizacji projektu:  01.04.2017 - 31.03.2019r.  

Kwota finansowania  I-go okresu realizacji projektu (01.04.2017-31.03.2018): 288.832,52 zł 

Kwota finansowania II-go okresu realizacji projektu (01.04.2018-31.03.2019): 337.050,00 zł 
 

II. Zakres audytu zewnętrznego:  

1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań 

zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji projektu  

z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana jest 

wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych 

przez Wnioskodawcę dokumentach związanych z realizowanym projektem. 

2. W ramach audytu badane jest w szczególności czy:  

1. księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych  

z realizacją projektu, 

http://podajdalej.org.pl/assets/podajdalej/media/Zapytanie%20ofertowe%2007.10.15.pdf
http://podajdalej.org.pl/assets/podajdalej/media/Zapytanie%20ofertowe%2007.10.15.pdf
mailto:wtzarka@wp.pl
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2. dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych, 

3. zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie 

kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) 

przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania, 

są zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji projektu (w tym czy prawidłowo, rzetelnie  

i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu, według stanu na dzień sporządzenia 

ww. dokumentów), a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie. 

3. Audyt obejmuje w szczególności: 

1. weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania,  

w tym m.in.:  

a. weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów 

księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji projektu  

(w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych 

(klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na 

metodach statystycznych, 

b. ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy 

zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane  

z realizacją projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji projektu), 

c. sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie  

z warunkami wskazanymi w umowie, 

d. kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), 

w części dotyczącej audytowanego projektu, 

e. sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie 

zdarzeń dotyczących realizacji projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi  

w umowie, 

f. sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy (w szczególności w zakresie 

podatku VAT), 

2. weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji projektu  

w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją 

dotyczącą realizacji projektu, 

3. weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych  

o uczestnikach projektu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),  

4. weryfikację sposobu monitorowania projektu przez Wnioskodawcę (osiągania celu projektu), 

dotrzymanie harmonogramu realizacji działań  w projekcie, 

5. weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy, 

6. prawidłowość zakupu dostawi u usług pod względem gospodarności 
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7. weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu, 

8. sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz 

usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte. 

4. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Nr 4 

Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla 

jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 5, poz. 23). 

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości 

ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych znajdują się na stronie: http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-

konkurs/2245,Wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-

lub.html?search=8415482 
 

II. Wybór audytora: 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzenia audytu. 

Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w/w zakresie rozumie się: 

1. dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach, 

2. posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów 

finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty), 

3. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości 

wykorzystania środków publicznych, 

4. posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub 

audytu wewnętrznego. 

5. osoby przeprowadzające audyt winny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od 

realizatora i od PFRON (oświadczenia załącznik nr 1)  

6. skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu powinien być co najmniej 

dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca 

uprawnienia biegłego rewidenta. 
  

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia: 

1. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych 

wraz z terminem ich wykonania, 

2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, 

3. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego. 

Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą 

bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia. 

http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs/2245,Wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub.html?search=8415482
http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs/2245,Wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub.html?search=8415482
http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs/2245,Wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub.html?search=8415482
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III. Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego 

Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania 

raportu/sprawozdania z audytu. Jednostka audytowana ma prawo do odniesienia się do 

raportu/sprawozdania. 

Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinien zawierać w szczególności następujące 

elementy:  

1. datę sporządzenia raportu/sprawozdania, 

2. nazwę i adres podmiotu realizującego zadanie/projekt, 

3. nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny, 

4. nazwę audytowanego projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego 

projektu, 

5. całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę 

dofinansowania, 

6. termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu, 

7. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego 

upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego, 

8. termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego, 

9. okres objęty audytem zewnętrznym, 

10.  cel audytu zewnętrznego, 

11.  zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym dokumenty (rodzaj, numer, itp.), 

które zostały poddane badaniu, 

12.  podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego, 

13.  informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich 

dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby  

do zadania audytowego, 

14.  ustalenia stanu faktycznego, 

15.  wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem 

ich wagi, 

16.  określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, 

17.  uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne 

rekomendacje, 

18.  podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie. 

Wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane  

i parafowane przez audytora zewnętrznego. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 25 lutego do 14 marca 2019r.  
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V.   Opis sposobu przygotowania oferty. 

Oferta powinna być:  

1. Sporządzona w języku polskim, 

2. Opatrzona pieczątka firmową, 

3. Posiadać datę sporządzenia, 

4. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, adres email, 

5. Podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

6. Zawierać oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zgodnie z wytycznymi PFRON, 

7. Zawierać cenę brutto za usługę (cena powinna uwzględniać wszelkie koszty wykonania 

usługi), 

8. Zawierać wykaz wykonanych audytów lub projektów finansowanych ze środków 

publicznych wraz z terminem ich wykonania, 

9. Zawierać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, 

10. Zawierać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  
 

VI. Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana do dnia 17 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 emailem na adres: 

wtzarka@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres:  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

Koło w Głogowie,   ul. Perseusza 9,  67-200 Głogów  

z dopiskiem:  „oferta audytu”. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).   
 

VII.   Kryteria oceny ofert:   cena 100%. 

 

Informacje dodatkowe: 

Prawo wyboru oferenta przysługuje Zamawiającemu. O wyniku konkursu ofert zostanie 

poinformowany wyłącznie wybrany podmiot do dnia 24 stycznia 2019 roku. Decydujące znaczenie 

przy wyborze oferty ma cena (100%).  

Osoba do kontaktu Koordynator projektu Anna Bożko tel. 722-071-099 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy.  

2. Oświadczenie dla audytora. 

3. Wytyczne PFRON dotyczące audytu. 

 

 

 

 

mailto:wtzarka@wp.pl


    

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności (MTR)”. 

Współfinansowany ze środków PFRON zgodnie z umową nr ZZO/000156/01/D z dnia 15.05.2017 r. 

Projekt "Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności " 

realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie  dofinansowany  

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


