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Projekt współfinansowany ze 
środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
  

 

 Wrocław, 28 luty 2023 r. 

Protokół 
z postępowania w trybie zapytania o cenę na  przeprowadzenie audytu projektu: 

„Świadoma Kadra" - program szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio ze studentami oraz młodymi 
osobami z niepełnosprawnością uczącymi się i/lub planującymi edukację - KONTYNUACJA 4” 
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
realizowanego na podstawie umowy ZZO/000320/01/D z dnia 16 maja 2022r. 

1. Podstawa prawna  

1. Przewidywana maksymalna wartość zamówienia wraz z podatkiem VAT wynosi 4500,00 zł. 
2. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Prawo Zamówień Publicznych.   
3. Do zamówienia stosuje się Zasadę Konkurencyjności. 

2. Przyjęta procedura postępowania 

a) zamawiający opublikował na stronie WWW ogłoszenie o zapytaniu ofertowym w dniu 16.02.2023r.; 
b) zamawiający w dniu 16.02.2023 r. przesłał  zapytanie ofertowe do 5 potencjalnych wykonawców:; 

 Audium Andrzej Dwórnik 
 Grupa Audyt Sp. z o.o. 
 Deloitte 
 BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
 DPC A. DANYLCZENKO I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA 

c) termin składania ofert zaplanowano na 27.02.2023r., 
Zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

3. Oferty złożone przez Wykonawców: 
Do przewidzianego w zapytaniu ofertowym terminu wpłynęły 4 oferty od firm:  

 KPW AUDYTOR SP. Z O. O. 
 Audium Andrzej Dwórnik 
 DPC Audit Partner Sp. zo.o. 
 Lexus Audit Spółka z o. o.  

4. Wybór najkorzystniejszej oferty 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez Audium Andrzej Dwórnik, ul. Działkowa 26/8,  
50-538 Wrocław. 

Załączniki do protokołu: 

1. Zapytanie ofertowe. 



 

 

 

Współfinansowane ze środków  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Wrocław, 16 luty 2023 r. 

Zapytanie Ofertowe 

1. Zamawiający  
Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”,  
ul. Grabiszyńska 163 lok. 210-215, Wrocław, KRS: 0000316157. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
Zamówienie dotyczy przeprowadzenie audytu projektu „Świadoma Kadra" - program szkoleń 
dla kadry pracującej bezpośrednio ze studentami oraz młodymi osobami  
z niepełnosprawnością uczącymi się i/lub planującymi edukację - KONTYNUACJA 4” 
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, realizowanego na podstawie umowy ZZO/000320/01/D z dnia 16 maja 
2022r. Całkowity koszt projektu: 397.204,15 zł. 
Termin realizacji: 31 marca 2023 r. 

3. Kryteria oceny oferty 
Kryterium oceny; najniższa cena 100%. 

4. Informacja na temat zakresu i warunków realizacji zamówienia 
Oferenci muszą spełnić warunki określone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych określone w „Wytycznych dotyczące audytu zewnętrznego 
zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” 
dostępnych pod adresem strony internetowej https://www.pfron.org.pl/organizacje-
pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-
realizowane-konkursy/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/dokumentacja 
konkursowa/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-105586/wytyczne-dotyczace-
audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-
pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-
niepelnosprawnych/ 

5. Tryb składania ofert oraz powiadamiania oferentów o wynikach 
prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia 

Oferty należy przekazać do dnia 27 lutego 2023 r, do godziny 12.00 do siedziby 
zamawiającego, pod adres; 
Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”,  
ul. Grabiszyńska 163 lok. 210-215 
53-439 Wrocław. 
Decyduje data wpływu.  



 

 

 

Współfinansowane ze środków  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Na kopercie należy zamieścić informację 
„Nie otwierać przed 27.02.2023, przed godziną 12.05.” 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 lutego 2023 r., o godzinie 12.05, w siedzibie Zamawiającego. 


