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Zaproszenie do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
o wartości kwoty nie przekraczającej 14 tys. euro  

 

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20 – 080 Lublin 
 
ZAMOAWIAJĄCY przeprowadza rozpoznanie cenowe w asortymencie  przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu 
„Unia Przedsiębiorczych”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  
 
Wymagania minimalne: 
Termin realizacji: maj-czerwiec 2011r. 
Istotne warunki zamówienia oraz niezbędne dokumenty wymagane przez Zamawiającego do otrzymania 
zamówienia: 
Opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych do złożenia oferty na przeprowadzenie 
audytu zewnętrznego projektu „Unia Przedsiębiorczych”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
Inne: 
Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do składania informacji dotyczących wykonania usługi przeprowadzenia audytu 
zewnętrznego projektu „Unia Przedsiębiorczych” zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 w ramach analizy rynku 
podmioty, które spełniają warunki dotyczące: 

1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2.  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a)    w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –           
w tym okresie) wykonały należycie co najmniej 3 usługi audytu i każda usługa polegała na przeprowadzeniu 
audytu projektu lub projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, o wartości co najmniej 500 000 
złotych brutto każdy,  przy czym każdy audyt obejmował weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu          
z postanowieniami umowy w zakresie finansowym zgodnie z Załącznikiem Nr 3. Do każdej wykonanej usługi 
należy przedstawić dokument potwierdzający, że usługa ta została rzetelnie wykonana, 

b) Dysponują zespołem audytorskim, przy czym zespół składał się będzie z co najmniej dwóch osób, z których: 
- co najmniej jedna posiada uprawnienia biegłego rewidenta, określone w ustawie z dnia 07 maja 2009r.          
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz          
o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649) lub posiada kwalifikacje audytora wymagane przez 
organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of 
Accountants), 
- co najmniej jedna osoba posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego  zgodnie          
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
- każda przeprowadziła audyt co najmniej 2 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, przy czym 
każdy audyt obejmował weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy          
w zakresie finansowym; 
- każda posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 

3.  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4.  nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia           

29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych. 
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Ofertę dotyczącą wykonania usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Unia Przedsiębiorczych” należy 
złożyć w formie pisemnej na załączonym Formularzu oferty przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu  „Unia 
Przedsiębiorczych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 stanowiącej Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty.  
 
Termin składania formularza oferty wskazanego w Załączniku nr 2  - do dnia 02 marca 2011r. – w siedzibie 
Zamawiającego pokój nr 13 (kancelaria urzędu) z dopiskiem „Analiza rynku – audyt zewnętrzny projektu „Unia 
Przedsiębiorczych”.. 
 
Spośród złożonych ofert Miejski Urząd Pracy w Lublinie mając na względzie zapewnienie najwyższej jakości wykonania 
usługi przy najbardziej konkurencyjnej cenie, dokona wyboru Wykonawcy, z którym przystąpi do negocjacji.  
 
Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: Przemysław Baltyn, tel. 81 466 52 13, e-mail: europa@mup.lublin.pl 
 
Załączniki: 

1.  Załączniki nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. 
2.   Załącznik nr 2 Formularz oferty. 
3.  Załącznik nr 3 Wykaz przeprowadzonych audytów. 
4.  Załącznik nr 4 Oświadczenie osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu. 
5.  Załącznik nr 5 Informacja na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.  
 

Informujemy, że zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Unia 
Przedsiębiorczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w zakresie wykonania audytu nie stanowi 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) jak i złożenie tej oferty w odpowiedzi na 
niniejsze ogłoszenie nie jest równoznaczne  z zaproszeniem do realizacji usługi. 

 
 
 
 

 
 
 
Lublin, dn. 21.02.2011r.              …………………………… 
             Podpis Dyrektora MUP 


