Żnin, dnia 20 października 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy: TPR.ZPP.43.2017
1.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Żnin
ul. 700-lecia 39
88-400 Żnin
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52 303 13 01
faks 52 303 11 03

2.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Nazwa zamówienia:

Weryfikacja sprawozdania końcowego z realizacji projektu
„Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023”
przez biegłego rewidenta
2.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na weryfikacji przez biegłego rewidenta
sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy
Żnin na lata 2016-2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
2.3. Niniejsze postępowanie realizowane jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
2.4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) weryfikację sprawozdania końcowego z realizacji ww. projekt wraz z zestawieniem dokumentów
księgowych,
b) sporządzenie protokołu z badania sprawozdania z realizacji projektu, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1.
3.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 października 2017 roku.

4.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
4.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) są uprawnione do badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089),
b) spełniają warunki do wydania niezależnej i bezstronnej opinii o sprawozdaniu finansowym
określone w art. 69 ww. ustawy.
4.2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych
w pkt. 4.1.
4.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowania dokonana będzie w następujący sposób:
spełnia/nie spełnia.
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5.

KRYTERIA WYBORU OFERT
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy jest całkowita kwota brutto przedstawiona na formularzu of.erty
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

6.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY SKŁADANEJ OFERTY
6.1. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonywaniem zamówienia w okresie jego realizacji, być ceną kompletną, jednoznaczną,
ostateczną i wyrażoną w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
6.2. Zamawiający nie refunduje wszelkich kosztów Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia, w szczególności dotyczy to kosztów dojazdów.
6.3. Dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy w siedzibie
Zamawiającego.

7.

SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
7.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny, na formularzu stanowiącym załącznik nr
2.
7.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, do dnia
25 października 2017 r. do godz. 9.00.
7.3. Dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
rewitalizacja@gminaznin.pl z zachowaniem terminu określonego w podpunkcie 7.2.
7.4. Oferty złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
7.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę do upływu terminu składania ofert.

8.

INFORMACJE DODATKOWE
8.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
8.2. Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
Cywilnego ani nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym
przypadku, bez podania przyczyny.
8.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8.5. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji
dla Gminy Żnin na lata 2016-2023”, z udziałem dotacji współfinansowanej w 85% ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15%
z budżetu państwa.
8.6. Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest Łukasz Milejczak, inspektor Wydziału
Promocji i Rozwoju Gminy, Urząd Miejski w Żninie, tel. 52 3031301 wewn. 122, email:
l.milejczak@gminaznin.pl
8.7. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są: wzór protokołu z badania sprawozdania
końcowego oraz formularz oferty.
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