
                                                                                                    
 

Warszawa dnia 14.09.2015 

Zapytanie ofertowe 

 

Nazwa /firma/: InPhoTech Sp. z o. o. 

Adres /siedziba/: ul. Słomińskiego 17/31, 00-195 Warszawa; Polska 

NIP: 9512303553 

REGON: 142233406 

TEL: +48 531779170 

FAX: +48 22 409 91 45 

Email: inphotech@inphotech.pl 

 

W związku z planowanym przeprowadzeniem audytu projektu realizowanego w ramach 

Programu Badań Stosowanych, Ścieżka B, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 

zwracamy się z prośbą o informację, czy są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem 

audytu na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, a jeśli tak, prosimy o 

wycenę usługi audytu zewnętrznego ww. projektu i odesłanie podpisanych przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Państwa firmy oferty według wzoru zamieszczonego w 

załączniku zapytania ofertowego.  

 

Przedmiot zamówienia : 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu w projekcie „Pasywne i aktywne 

światłowody wielordzeniowe w telekomunikacyjnych sieciach dostępowych” realizowanego w 

ramach Programu Badań Stosowanych. Projekt jest realizowany przez lidera - InPhoTech Sp. 

z o. o. oraz partnerów Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej oraz Wojskową Akademię 

Techniczną. 

Specyfika projektu: 

 

Wartość projektu ogółem: 4 132 345,00 zł, 

Okres realizacji: 01.02.2013 r. – 31.01.2016 r., 

Liczba prowadzonych postępowań przetargowych (zasada konkurencyjności): 1, 

Liczba planowanych wniosków o płatność w projekcie: 4, 

Liczba złożonych wniosków o płatność do dnia dzisiejszego: 2, 

Projekt w konsorcjum: 3 konsorcjantów (1 przedsiębiorstwa, 2 jednostki naukowe). 

 

Planowany termin zakończenia audytu: X 2015r. 

 

Zakres audytu zewnętrznego reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego 

wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz. 1237) oraz wytyczne  

 



                                                                                                    
 

NCBR dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe, które są dostępne 

na stronie internetowej NCBR pod adresem : 

 http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/informacje/art,2686,wytyczne-dotyczace-audytu-

zewnetrznego-projektow-dla-podmiotow-przeprowadzajacych-audyt.html 

 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi uprawnieniami potrzebnymi do 

wykonywania audytów. 

 

Kryteria oceny oferty: 

Wybór podwykonawcy, odbędzie się na podstawie nadesłanych, w terminie, formalnie 

zgodnych ofert. Spośród nadesłanych ofert, komisyjnie zostanie wybrana oferta, która 

otrzyma największą liczbę punktów. 

 

Sposób oceny oferty: 

Kryteria wyboru Zasady przyznawania punktów: Waga  

Cena 

Punkty 1-3 dla trzech najlepszych ofert, 

przy czym 1 dla najmniej korzystnej, 3 

dla najkorzystniejszej z nich.  

0 dla pozostałych ofert. 

3 

Minimum 3 letnie doświadczenie w 

przeprowadzaniu audytów 

Brak – 0 pkt 

3-letnie lub więcej – 2 pkt 
2 

Okres od momentu poniesienia kosztów 

przez Zleceniobiorcę do momentu 

obciążenia Zleceniodawcy 

Do 30 dni – 1 pkt 

Od 30 do 60 dni – 2 pkt 

Powyżej 60 dni – 3 pkt 

1 

 Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej 

umowy. 

 Cena za usługę netto powinna zostać wyrażona w PLN. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania lub zmiany niniejszego Zapytania 

Ofertowego bez podania przyczyn,  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia ofert częściowych, 

 Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z udziałem 

Oferentów w zapytaniu ofertowym. 

 Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku  

 

Miejsce składania oferty : 

InPhoTech  Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 17/31, 00-195 Warszawa; Polska 

Forma elektroniczna adres e-mail: ofertowanie@inphotech.pl lub forma papierowa (pocztą, 

osobiście lub przez kuriera). 

Termin składania ofert do dnia: 21 września 2015 r., do godz.17.00 

Termin ważności oferty: nie mniejszy niż 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
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