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Podkowa Leśna, 06.07.2016r.

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA
zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.
„Audyt wybranych postępowań finansowanych ze środków publicznych udzielanych w
latach 2013-2015 w UM Podkowa Leśna - zamówienia dotyczące świadczenia usług w
zakresie bieżącego utrzymania miasta”
I Cele do osiągnięcia podczas realizacji usługi audytu:
1. Ustalenie prawidłowości wydatkowania środków publicznych z uwzględnieniem możliwości
narażenia Miasta na postepowanie dyscyplinarne za naruszenie ustawy o finansach
publicznych (USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
2. Ustalenie efektywności wydatkowania środków publicznych.
3. Naruszenie/brak przestrzegania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (USTAWA Prawo
Zamówień Publicznych z dnia z dnia 29 stycznia 2004.) i Regulaminu udzielania zamówień
funkcjonującego w UM w zakresie przepisów i zasad postępowania.
II Wskazane powyżej cele należy osiągnąć przez:
1. Zapoznanie się i analizę opracowanych w procesie przygotowania udzielenia zamówienia
dokumentów.
2. Analizę procesu wyboru Wykonawców
3. Analizę należytego zabezpieczenia interesów Miasta w umowach z Wykonawcami
III Podsumowanie wyników prac oraz przygotowanie raportu
Raport powinien zostać przygotowany w oparciu o powyżej określone punkty (I, II) oraz w
szczególności zawierać
1.

Opis dla wskazanych punktów I, II

2.

Wskazanie zidentyfikowanych kwestii dotyczących nieprawidłowości, naruszeń

3.

Rekomendacje w zakresie udzielania zamówień powyżej i poniżej 30 tys. euro i
wydatkowania środków publicznych

Wymagania dla Wykonawcy usługi.
Warunkiem podmiotowym udziału w postępowaniu jest załączenie oświadczenia o należytym
wykonaniu trzech prac o podobnym zakresie przedmiotowym (audyt) dla audytu z zakresu
prawidłowości wydatkowania środków publicznych, stosowania ustawy Prawo zamówień
Publicznych
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oświadczenia.
Termin realizacji zamówienia.
Zamawiający oczekuje realizacji wskazanego zakresu prac w terminie do dnia 29.07.2016r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość przedłużenia terminu.

Wartość szacunkowa zamówienia.
Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Kryterium oceny.
Cena 100%

Termin składania ofert.
Ofertę należy przesłać najpóźniej do dnia 14.07.2016r. do godz.10.00. (decyduje data wpływu)
email urzadmiasta@podkowalesna.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Podkowa
Leśna adres : ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.
* Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.
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_____________________________
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa pn.

„Audyt wybranych postępowań finansowanych ze środków publicznych udzielanych w
latach 2013-2014 w UM Podkowa Leśna - zamówienia dotyczące świadczenia usług w
zakresie bieżącego utrzymania funkcjonowania miasta”
NAZWA WYKONAWCY:
ADRES:
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Lidera)
ADRES DO KORESPONDENCJI:
NAZWA WYKONAWCY:
ADRES:
TEL.:

FAX: .

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu
ofertowym.
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
NETTO: ________ zł ________ gr
(słownie
złotych:
__________________________________________________________________________________)
BRUTTO: ________ zł ________ gr
(słownie
złotych:
_________________________________________________________________________________)
3. OFERUJEMY wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia w terminie _____________ dni.
4. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy sami bez udziału Podwykonawców
__________________ dnia _________
_____________________________________
PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY
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