Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków Gminy Kowalewo Pomorskie

Kowalewo Pomorskie, 24.01.2014 r.
TIiGG.271.2.2014
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
(0 56) 684 10 24, fax (0 56) 684 10 71
Tryb udzielenia zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy PZP – wartość zamówienia do 14.000,00 euro
1.Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn. „Budowa krytej pływalni w Kowalewie
Pomorskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 (działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej) na podstawie umowy
partnerskiej zawartej w dniu 15 czerwca 2011 r. pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie,
a Województwem Kujawsko-Pomorskim
2. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
tel.: (56) 684 10 24, fax: (56) 684 10 71
3. Opis przedmiotu zamówienia
a) Zamówienie obejmuje wykonanie usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu
pn.:„Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim”. Głównym celem projektu jest poprawa
i rozwój infrastruktury sportowej wykorzystywanej dla celów edukacyjnych, nieodpłatnie, a tym
samym podniesienia aktywności sportowej i efektywności kształcenia. Infrastruktura będzie
wykorzystywana do prowadzenia zajęć dydaktycznych przez szkoły z terenu gminy Kowalewo
Pomorskie w zakresie minimum 50% czasu jej dostępności dla użytkowników.
W ramach projektu przeprowadzono trzy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 14 000 euro na:
1) dokumentację projektową,
2) roboty budowlane (wraz z promocją projektu),
3) nadzór inwestorski.
b)Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu
są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie
projektu.
c)Powyższa usługa powinna zostać zrealizowana zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej
dotyczącymi przeprowadzenia audytu projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 ( ścieżka
dostępuhttp://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/Wytyczne%20Instytucji
%20Zarzadzajacej/Inne/WYTYCZNE%20AUDYT%2019%20maja%202011.pdf),stanowiącymi

załącznik do Uchwały 34/555/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja
2011 roku . W sytuacji zmiany ww. Wytycznych w czasie pomiędzy wyborem Wykonawcy
a realizacją zamówienia , Wykonawca będzie zobligowany do przeprowadzenia audytu zgodnie
z wymogami obowiązujacymi w dniu rozpoczęcia audytu.
4.Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać bezpłatnie
w ReferacieTechniczno-Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5 ( parter )
5. Termin wykonania zamówienia
a) rozpoczęcie czynności audytowych – 3 dni od daty podpisania umowy
b) termin zakończenia czynności audytowych – 25 marca 2014 rok,
Termin ten uwzględnia czas konieczny na : przygotowanie przez zespół audytowy wstępnego
raportu, odniesienie się do jego treści przez Zamawiającego oraz dostarczenie ostatecznego
raportu z przeprowadzonego audytu.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy do wykonania określonych prac i czynności
posiadają niezbędne uprawnienia -określone w SIWZ
7. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%
9. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie (z zapisem:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn.: „Budowa krytej pływalni w Kowalewie
Pomorskim”) w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim,
ul. Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, Sekretariat do dnia 10 lutego 2014 r. do godz.
12:00
9. Otwarcie ofert nastąpi:
Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
przy ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie – Ref.TIiGG parter -w dniu 10 lutego
2014 r. o godz. 12:30
10. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Magdalena Gadomska – Referat Techniczno
Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami (ul. Św. Mikołaja 5, parter), tel. (56) 684 10 24 wew. 58
Z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 EURO w niniejszym przetargu
nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.) - zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2010 Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie z dnia 10.02.2010 r. z późn zm.
Zał. SIWZ

M. Gadomska

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca Pełnomocnik Burmistrza

