
Audyt zewnętrzny Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2013 r.  
 

 

 

  

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.1 PO KL 
„Wzmocnienie potencjału administracji rządowej” 

 

MINIMALNE WARUNKI 
OFERTY  

1. Przeprowadzone co najmniej 3 audyty ze środków EFS w latach 
2010-2013. 

2. Zastosowanie co najmniej 5 technik audytowych. 

3. Nie więcej niż 5 dni roboczych przeznaczonych na weryfikację 
dokumentacji w siedzibie IP 2 w KPRM.  

4. Badaniem zostanie objęte nie mniej niż 25% dokumentacji w ramach 
poniesionych wydatków RPD PT PO KL na 2013 r. 

Oferta, która nie spełnia wszystkich ww. kryteriów zostanie 
odrzucona. 

DOKUMENTY, KTÓRE 
POWINNY ZOSTAĆ  
DOŁĄCZONE DO 
OFERTY 
(wyłącznie wersja 
elektroniczna) 

1. Uzupełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1.    

2. Kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem 
potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia 
przez podmiot ubiegający się o uzyskanie zlecenia. Informacje na 
temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć zarówno 
doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w 
realizację zlecenia oraz podmiotu ubiegającego się o uzyskanie 
zlecenia. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny 
spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia i Beneficjenta. 

3. Aktualny odpis z KRS lub wypis z systemu CEIDG.  

CENA 

W pkt 3 załącznika nr 1 IP 2 w KPRM zwraca się o przedstawienie 
kosztów dla usługi audytu. Cena powinna obejmować wszystkie koszty 
realizacji usługi.  
Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych 
i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535). 
Cena stanowi jedno z 3 kryteriów oceny ofert,  
waga kryterium – 60%. 

RAPORT Z WYNIKÓW 
AUDYTU 

Raport z audytu powinien zawierać w szczególności elementy 
zamieszczone we wzorze raportu, który stanowi załącznik nr 2. Raport 
powstały w wyniku audytu powinien zostać przedstawiony  
w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu 
na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym. 
Dokumenty te powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami 
EFS. 

  WAŻNE TERMINY 

Termin realizacji usługi audytowej w siedzibie zamawiającego powinien 
zakończyć się przed dniem 13 czerwca 2014 r. Raport z audytu 
powinien zostać dostarczony do siedziby zamawiającego nie później niż 
do dnia 23 czerwca 2014 r. 

 
KONTAKT 

Oferty dotyczące wykonania audytu (załącznik nr 1) wraz 
z niezbędnymi dokumentami, należy przesyłać do Pani Magdaleny 
Matulińskiej na adres e-mail: magdalena.matulinska@kprm.gov.pl  
nr tel. 022 694 66 74 nie później niż do dnia 9 maja 2014 r. 
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