Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia i kryteria oceny ofert
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego następujących projektów:
Część I:„Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów”,
realizowanego przez Departament Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, dofinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa
„Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów
regionalnych”, wartość projektu wynosi: 1 395 968,56 zł
Część II:„Cittaslow – sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość
życia”, realizowanego przez Departament Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, dofinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa
„Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów
regionalnych”, wartość projektu wynosi: 1 626 626,10 zł
Część III:„Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur”,
realizowanego przez Departament Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, dofinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa
„Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów
regionalnych”, wartość projektu wynosi: 1 433 201,82 zł

Audyt zewnętrzny musi być wykonany zgodnie z powszechnie
międzynarodowymi standardami audytu. (dotyczy części I, II i III)

uznanymi,

Cel audytu (dotyczy części I, II i III):
Głównym celem audytu jest uzyskanie, przez podmiot przeprowadzający audyt, dowodów
pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega/przebiegała zgodnie
z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa krajowego
i UE.
Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach
projektu są kwalifikowalne/niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z
zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie w formie raportu.
Zakres audytu (dotyczy części I, II i III):
Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz
stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania
otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich
zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym
uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o
dofinansowanie. Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane wszystkie poniesione
wydatki, pozwalające wykonawcy audytu zewnętrznego wydać wiążącą opinię i sporządzić
raport w tym zakresie.
Audyt zewnętrzny powinien obejmować obszary wymienione w „Wytycznych dla
beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w
ramach RPOWiM na lata 2007-2013” dostępne na stronie: www.rpo.warmia.mazury.pl tj.:
1) Gotowość organizacyjną Beneficjenta,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym,
Audyt zgodności realizacji projektu,
Wizyta na miejscu realizacji projektu,
Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi,
Audyt w zakresie zasad informacji i promocji.

Efektem przeprowadzonego audytu będzie (dotyczy części I, II i III):
a) uzyskanie racjonalnego potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są
kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i
wnioskiem o dofinansowanie,
b) uzyskanie potwierdzenia, że działania, których dotyczą poniesione wydatki
rzeczywiście zostały zrealizowane,
c) uzyskanie racjonalnego potwierdzenia, że księgi rachunkowe wraz z dowodami
księgowymi stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzane na
ich podstawie wnioski o płatność odpowiadają we wszystkich aspektach wymogom
RPO WiM,
d) uzyskanie potwierdzenia, że wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi
w umowie o dofinansowanie i że zostały poparte odpowiednimi dokumentami
finansowymi, poprzez badanie w szczególności czy księgi rachunkowe (w części
dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu) wraz z
dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz
sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków
(faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
e) potwierdzenie, że sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich
istotnych aspektach wymogom programu, jak również prawidłowo, rzetelnie i jasno
przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień
sporządzenia ww. dokumentów,
f) potwierdzenie zastosowania efektywnych mechanizmów zarządzania i kontroli,
g) wydanie opinii w tym zakresie.
Zakres raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego (dotyczy części I, II i III):
Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia
raportu, który powinien zawierać następujące elementy:
a) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa,
adres, NIP Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o
dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, całkowitą wartość projektu w
tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę
dofinansowania),
b) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
c) termin, w którym prowadzono audyt,
d) okres objęty audytem,
e) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
f) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,
g) informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich
dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby
do zadania audytowego,
h) ustalenie stanu faktycznego,
i) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
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j) miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.

Bezstronność i niezależność wykonawcy audytu zewnętrznego (dotyczy części I, II i III):
Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu
muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta. Pisemne
oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w niniejszym zapytaniu
ofertowym stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

Kryteria oceny ofert (dotyczy części I, II i III):
Zamawiający będzie brał pod uwagę w szczególności: cenę, posiadane kwalifikacje
wykonawcy i osób przeprowadzających audyt oraz doświadczenie podmiotu/osób
przeprowadzających audyt.
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