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Warszawa, 16.04.2018 r.   

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Audyt grantu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy ramowej 

podpisanej z CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training, 

Saloniki, Grecja). 

  

2. Termin realizacji zamówienia: 5 dni roboczych od zawarcia umowy 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

Firma biorąca udział w postępowaniu powinna udokumentować przeprowadzenie 

minimum 5 audytów finansowych dla projektów z dofinansowaniem z UE.  

Ponadto osoba podpisująca raport z audytu powinna posiadać minimum 3 letnie 

doświadczenie w przeprowadzaniu audytów tj. w okresie 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert była zatrudniona w sposób nieprzerwany na stanowisku 

audytora lub w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert dokonała nie 

mniej niż 5 audytów finansowych lub operacyjnych lub posiada uprawnienia 

audytora wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240). 

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny: 

cena 100 pkt 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a 

każda następna zgodnie ze wzorem:  

Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej x 100) / cena oferty ocenianej. 
 

5. Wymagane dokumenty: 

 formularz ofertowy 

 uzupełnione wykaz potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w 

pkt. 3 ogłoszenia 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do 23.04.2018 r., decyduje data wpłynięcia oferty. 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

 złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych/  



 

   

 

 

 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych,  

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa/  

 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl   

 

7. Z wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu  

ustalenia szczegółowych warunków realizacji i ceny zamówienia.  

 

8. Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być 

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 


