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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
woj. pomorskie, tel. 058 3471538, 347-24-00, faks 058 3472913,058 3471765. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie audytu 
zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. Multimedialny 
system wspomagający identyfikację i zwalczanie przestępczości (w tym przemocy w 
szkołach) oraz terroryzmu realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na 
naukę w Projekcie pt. Multimedialny system wspomagający identyfikację i zwalczanie 
przestępczości (w tym przemocy w szkołach) oraz terroryzmu realizowanym na Wydziale 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.23.00-6. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
09.03.2010. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy:  

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia; 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe  
a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe do 
przeprowadzania audytu wewnętrznego:  

• są osobami, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 249, poz. 
1832) lub  

• posiadają jedno z poniŜej wymienionych kwalifikacji zawodowych do 
przeprowadzenia audytu wewnętrznego:  
- certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Ciertified Government Auditing 
Professional (CGAP), Ciertified Information System Auditor (CISA), Association of 
Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud 
Examiner(CFE),Certification in Control Self-Assessment (CCSA),Certified Financial 
Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub 
- ukończyła aplikację kontrolerską i złoŜyła egzamin kontrolerski z wynikiem 
pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa NajwyŜszej Izby 
kontroli, lub  
- złoŜyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora 
kontroli skarbowej , lub  
- uprawnienia biegłego rewidenta  

oraz spełniają wymagania, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o 
finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)  

b) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, to w tym okresie , zrealizował on min. 2 usługi w zakresie 
przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę o 
łącznej wartości brutto nie mniejszej niŜ 70.000,00 PLN.  

             - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
                zamówienia; 



             - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy  

             PZP.  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 
spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i 
oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ warunki 
Wykonawca spełnia. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania..  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany 
jest dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:  

1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności 
lub czynności określonej w SIWZ oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych : 

 a) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik 1.  

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku oferty wspólnej kaŜdy z współwykonawców 
składa dokument oddzielnie).  

c) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych - załącznik 4  

d) JeŜeli w wykazie osób, o którym mowa w ppkt. c Wykonawca wskazał osoby, którymi 
będzie dysponował, do wykazu naleŜy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.  
Do wykazu naleŜy dołączyć kserokopie certyfikatów, świadectw lub innych dokumentów 
potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe np. zaświadczenie o wpisie do Rejestru 
Biegłych Rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, dokument 
potwierdzający uprawnienia audytora wewnętrznego itp.  
e) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
to w tym okresie, w zakresie przeprowadzenia audytów zewnętrznych wydatkowania środków 
finansowanych na naukę z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - 
załącznik 5.  
Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie tych usług 
potwierdzone przez Zamawiających, np. referencje, Protokół odbioru usługi audytu projektu  
 



Uwaga: JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów (Dz.U. z 2006r nr 87 poz 65 z późn, zmianami) w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Politechnika 
Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk, pok. 114. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 31.12.2009 godzina 12:45, miejsce: Biuro Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki Politechniki Gdańskiej, przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku, pok. 127. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

 


