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pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgodnie

z

Regulaminem

udzielania

zamówień

publicznych

w

Urzędzie

Miejskim

w Siechnicach w zakresie zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych
Zamawiający Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice zaprasza do udziału
w postępowaniu na: wyłonienie wykonawcy usługi w zakresie biegłego rewidenta, który
dokona

badania

przygotowanego

przez

Gminę

Siechnice

sprawozdania

okresowego/rocznego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) za okres od
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz z rozliczeniem i zestawieniem dokumentów księgowych
w ramach projektu pn.: „Realizacja pilotażowego projektu rozwiązań Smart City dla gminy
Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”. Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
1. Przedmiot zamówienia: usługa

polegająca

na badaniu i

zatwierdzeniu

przez

biegłego rewidenta sprawozdania okresowego/rocznego do Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej (MFIPR) za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz
z rozliczeniem i zestawieniem dokumentów księgowych w ramach projektu pn.:
„Realizacja pilotażowego projektu rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice
z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”. Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Z badania sprawozdania wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do zapytania.
Dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy
w siedzibie Zamawiającego i/lub drogą elektroniczną. Wykonawcy zostanie
udostępniony komplet dokumentacji projektowej w tym: wniosek o dofinansowanie
projektu, umowa o dofinansowanie projektu, umowa partnerska w ramach projektu,
dokumentacja finansowa

oraz inne

materiały

wskazane

przez Wykonawcę

i zaakceptowane przez Zamawiającego jako konieczne do realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie koszty m.in. koszty podróży i wyżywienia w trakcie realizacji

zamówienia

ponosi

Wykonawca.

W

przypadku

uwag

zgłoszonych

przez

Zamawiającego lub MFiPR do przekazanej dokumentacji, Wykonawca jest
zobowiązany do ich uwzględnienia i wydania dokumentu korygującego (np. w formie
sprostowania/aneksu do protokołu z badania) bez zmiany wynagrodzenia.
Okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. Wartość wydatków poniesionych
w okresie sprawozdawczym w ramach ww. projektu przez Zamawiającego wynosi:
339 591,29 zł (w tym dofinansowanie: 238 598,82 zł). Wydatki te dotyczą: dodatków
specjalnych przyznanych zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Urzędu Miejskiego
w Siechnicach ujętych w 12 listach płac (za okres styczeń 2020 – grudzień 2020) dla
10 osób oraz 5 faktur obejmujących:
1) koszt utworzenia strony internetowej projektu,
2) usługę badania poprzedniego sprawozdania

okresowego przez biegłego

rewidenta,
3) koszt dostawy i montażu telemetrycznej stacji monitoringu jakości powietrza,
4) koszt budowy oświetlenia drogowego,
5) systemy zasilania hybrydowego kamer monitoringu miejskiego.
Z badania sprawozdania wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do zapytania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- są samodzielnymi biegłymi rewidentami wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych
do wykonywania badań sprawozdań finansowych. Ocena spełnienia warunku
dokonana zostanie na podstawie informacji o wpisie do rejestru biegłych rewidentów
z podaniem numeru i daty wpisu oraz wpisie na listę podmiotów uprawnionych do
badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
3. Kryterium oceny ofert
1)

Cena 100 %.

2)

Inne kryteria nie dotyczy.

4. Inne istotne warunki zamówienia:
1)

Termin realizacji: 100%.

2)

Długość gwarancji: nie dotyczy.

3)

Inne: nie dotyczy.

5. Sposób przygotowania oferty. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku
„OFERTA” (załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być
podpisana przez osobę upoważnioną.
6. Ofertę należy dostarczyć (zaznaczyć właściwe):
X drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@umsiechnice.pl,
X osobiście do siedziby Zamawiającego,
X pocztą na adres ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.
7. Ofertę w formie papierowej należy umieścić w kopercie opisanej: „Zapytanie ofertowe
na wykonanie usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn.: „Realizacja
pilotażowego projektu rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem
strategii rozwoju gminy – sprawozdanie okresowe – roczne za 2020 rok.”
8. Ofertę złożyć należy do dnia 27.01.2021 r. godz. nie dotyczy.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Ciecierska, tel. (71) 786
09 49, email: mciecierska@umsiechnice.pl
10. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.
11. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania
przyczyn.
Załączniki:
Załącznik numer 1: wzór oferty;
załącznik numer 2: wzór protokołu z badania sprawozdania;
załącznik numer 3: wzór sprawozdania;
załącznik numer 4: projekt umowy.
Link do konkursu HUMAN SMART CITY w ramach którego realizowany jest projekt
Realizacja
z

pilotażowego

uwzględnieniem

projektu

strategii

rozwiązań

rozwoju

Smart

gminy”:

City

dla

gminy

Siechnice

https://www.popt.gov.pl/strony/o-

programie/wydarzenia/konkurs-dla-samorzadow-human-smart-cities-inteligentne-miastawspoltworzone-przez-mieszkancow/.

....................................................................
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

