
 
 

 

BW-2/AB/430/2018 Katowice, dn. 19.03.2018 r. 

 

Dotyczy:  Zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego 

 zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki  

projektu o nr umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0093/16  

pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii 

rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia”. 

 

Zapraszam do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie audytu zewnętrznego 

zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki projektu 

pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii 

rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia” realizowanego na podstawie 

Umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0093/16 zgodnie z wymaganiami przedstawionymi 

w załączniku do niniejszego zapytania.  

 

Projekt realizowany jest przy współudziale środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, 

IV Oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, działanie 4.1. „Badania 

naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. 

 

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 23.03 br. do godziny 12:00 na poniższy adres e-mail: 

abieganska@gig.katowice.pl 

 

Osoby do kontaktu: 

1. Anna Biegańska, tel. 032 259 24 45, e-mail: abieganska@gig.katowice.pl 

 

Niniejsza procedura zapytania o cenę przeprowadzona jest w celu oszacowania wartosci 

zamówienia. Złożone oferty nie będą podlegały ocenie oraz procedua nie zakończy się wyborem 

Wykonawcy. 
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I. Informacje ogólne 

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach (40-166) przy Placu 

Gwarków 1.  

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach 

przedmiotowego projektu.  

3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami). 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania o cenę jest usługa wykonania 

audytu zewnętrznego projektu pt. „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie 

odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym 

cyklu życia” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-

0093/16 oraz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-

2020, IV Oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, działanie 4.1. 

„Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-

badawcze” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę; [Dz. 

U. nr 207 z 2011 r. poz. 1237]. 

2. Sposób dokumentacji wyników audytu: Pisemna opinia oraz sprawozdanie z audytu 

przekazane w formie elektronicznej oraz pięciu podpisanych wersjach papierowych.   

3. Czynności audytowe należy przeprowadzić w siedzibach każdego z konsorcjantów 

realizujących ww. projekt w okresie od 16 do 20 kwietnia 2018 r. 

4. Sprawozdanie z audytu należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 27 kwietnia 2018 r. 

5. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79212000-3 Usługi audytu. 

 

Szczegółowe informacje o projekcie: 

1. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r. 

2. Skład konsorcjum realizującego projekt: Główny Instytut Górnictwa (lider projektu), 

EKOFOL BUGAJ Spółka Jawna, ERG BIERUŃ - FOLIE Spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością. 

3. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 7 997 425,09  zł, przy czym: 

 maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na badania 

przemysłowe wynosi 609 173,22 zł, 

 maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na prace 

rozwojowe wynosi 7 388 251,87 zł. 

4. Na warunkach określonych w Umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznaje beneficjentowi 

i za jego pośrednictwem konsorcjantowi dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej   

3 947 429,79 zł, co stanowi  49,36 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem w ramach projektu, z czego dla beneficjenta oraz poszczególnych konsorcjantów: 

 Główny Instytut Górnictwa:  

 maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 587 382,07 zł, 

co stanowi 100 % kwoty wydatków na badania przemysłowe ponoszonych przez 

dany podmiot; 

 maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 610 159,73 zł, 

co stanowi 100 % kwoty wydatków na prace rozwojowe ponoszonych przez dany 

podmiot; 

 EKOFOL BUGAJ SPÓŁKA JAWNA 

 maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 14 164,25 zł, 

co stanowi 65 % kwoty wydatków na badania przemysłowe ponoszonych przez dany 

podmiot; 



 
 

 

 maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 2 613 289,39 zł, 

co stanowi 40 % kwoty wydatków na prace rozwojowe ponoszonych przez dany 

podmiot; 

 ERG BIERUŃ – FOLIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 0 zł, co 

stanowi 0% kwoty wydatków na badania przemysłowe ponoszonych przez dany 

podmiot; 

 maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 122 434,35 zł, 

co stanowi 50 % kwoty wydatków na prace rozwojowe ponoszonych przez dany 

podmiot. 

5. Ilość złożonych wniosków o płatność: 4 (za okres od 01.01.2017 r. do 27.02.2018 r.). 

6. Kwota wydatków wykazanych we wnioskach podlegających audytowi (ostatni wniosek jest 

w trakcie weryfikacji przez NCBR): 5 546 613,18 zł (w tym 2 419 473,16 zł stanowi 

dofinansowanie), gdzie: 

 GIG w Katowicach – 329 187,62 zł (w tym całość stanowi dofinansowanie), 

 EKOFOL BUGAJ S.J. – 5 217 425,56 zł (w tym 2 090 285,54 zł stanowi dofinansowanie), 

 ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o. – 0,00 zł (w tym 0,00  zł stanowi dofinansowanie). 

7. Opis projektu: 

Celem projektu jest opracowanie metody przetwarzania odpadów z linii recyklingu folii 

stosowanych w rolnictwie od produkcji kiszonek i ich ponownego wykorzystania, jako 

surowca w procesach produkcji wielowarstwowych foli polimerowych dla rolnictwa do 

konserwacji pasz w rękawach foliowych, charakteryzujących się mniejszym negatywnym 

wpływem na środowisko w całym cyklu życia folii. Proponowany projekt ma charakter 

interdyscyplinarny, integrujący dziedziny nauki związane z metodami modelowania 

i optymalizacji; inżynierią materiałową - w tym recykling i wytwarzanie nowych materiałów 

polimerowych o unikalnych właściwościach i założonych parametrach; inżynierią środowiska 

– za pomocą analizy LCA zostanie określony wpływ folii na środowisko w całym cyklu życia. 

Podczas realizacji projektu zostanie opracowany innowacyjny system czyszczenia i separacji 

odpadów powstających na linii recyklingu folii oraz sposób ich przetwarzania metodą 

wytłaczania. Opracowana technologia pozwoli na zwiększenie skuteczności recyklingu folii 

rolniczych oraz na wytworzenie nowego surowca do produkcji foli rolniczych o założonych 

parametrach. Podczas realizacji projektu będą prowadzone oceny środowiskowe techniką 

oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) i kosztowe LCC (Life Cycle Cost) pozwolą 

one wskazać, które rozwiązanie technologiczne charakteryzuje się największa eko-

efektywnością, czyli takie które jest najbardziej korzystne z punktu widzenia środowiska 

i ekonomii. 

 

W ofercie należy podać:  

1. Nazwę i adres oferenta. 

2. Wskazanie osoby do kontaktu. 

3. Cenę netto oraz brutto usługi (cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy m.in. 

koszty dojazdów, noclegów itp.). 

4. Termin płatności (liczony w dniach od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury). 

 

Wymagania:  

1. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:  

1) osoba spełniająca warunki określone w  art.  286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2));  

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1). 



 
 

 

2. Wybrany Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie 

w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych oraz przeprowadził audyt dla co 

najmniej 3 zadań lub projektów, z których każdy był  na kwotę minimum 3 000 000 zł. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca nie może być z Zamawiającym powiązany kapitałowo lub osobowo w tym 

z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru oferty
1
. 

 

III. Miejsce i termin składania ofert cenowych 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 23/03/2018 r. do godz. 12
00

.  

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: abieganska@gig.eu  

Kontakt handlowy:  

mgr Anna Biegańska - tel. (032) 259 24 45 e-mail: abieganska@gig.eu 

2. Oferta musi zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub ewidencji. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo, podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie z wpisem do 

właściwego rejestru lub ewidencji. 

3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.  

 

IV.  Inne 

1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania 

o cenę (dopuszcza się składanie zapytań pocztą elektroniczną). Zamawiający odpowie na 

pytania niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym termin składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania o cenę wpłynie do Zamawiającego 

nie później niż do godz. 12:00 w dniu 21  marca 2018 r. 

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego 

zapytania telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 

                                                           
1
 Wzajemne powiązania polegają w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej 

lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu 

nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim,  

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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Usługa będzie realizowana w ramach projektu o nr umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0093/16  

pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, 

o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia” 

 

   Załącznik nr 1 

do zapytania o cenę   

 ........................................................  

    (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy: 

  

Adres:  

NIP:  

Regon:  

Nr tel.:  

Adres e-mail:  

Osoba do kontaktu:  

Nr telefonu osoby do kontaktu:  

Adres e-mail osoby do kontaktu:  

 

 

Główny Instytut Górnictwa  

Plac Gwarków 1  

40-166 Katowice  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

nr ......................... z dnia ................... 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę z dnia 19/03/2018 r.  na przeprowadzenie audytu zewnętrznego 

zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki projektu 

pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii 

rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia” realizowanego na podstawie 

Umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0093/16 oferujemy wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:  

netto: …………………………… / PLN 

słownie:………………………………………………………………………………………… ............... 

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………… / PLN 

słownie: ………………………………………………………………………………………… .............. 

brutto: ………………………… /  PLN 

słownie:………………………………………………………………………………………… ............... 

Termin płatności**:…………..dni 

*należy wpisać właściwą stawkę VAT  

**liczony w dniach od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 



 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy:  

 Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Oświadczam, że złożona przez mnie oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

zawarte w Zapytaniu ofertowym. 

 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do 

rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty. 

 Audyt przeprowadzi audytor, którym może być:  

1) osoba spełniająca warunki określone w  art.  286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2));  

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1). 

 Posiadam/-y  niezbędną wiedzę, kwalifikacje i  doświadczenie w zakresie audytowania 

zadań lub projektów finansowanych. Przeprowadziłem/-liśmy audyt co najmniej 3 zadań 

lub projektów, z których każdy był  na kwotę minimum 3 000 000 zł. 

 Dysponuję/-my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Wykaz przeprowadzonych audytów w zakresie zadań lub projektów (tytuł projektu, 

wartość finansowania, termin przeprowadzenia audytu): 

1)  .................................................................................................................................................... 

2)  ....................................................................................................................................................  

3)  .................................................................................................................................................... 

 Oświadczam, że nie mam powiązań kapitałowych ani osobowych z Zamawiającym (w tym 

z osobami  upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty)
2
. 

 

 

 

 

 ........................................................   ........................................................ 

 (miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej) 

                                                           
2
 Wzajemne powiązania polegają w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej 

lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu 

nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 


