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Zapytanie nr AUDYT/2023 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

CLIMATIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa.   

Adres siedziby: Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice  NIP 5222656057. REGON 

015224140  

 

PROJEKT:  

Projekt będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie nr POIR.01.01.0100-1188/18  

pt.: „Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii”.  

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA:  

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego dla projektu pt.: 

„Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii” realizowanego w ramach 

wniosku o dofinansowanie nr POIR.01.01.0100-1188/18. 

 

Audyt obejmuje swoim zakresem okres od początku realizacji projektu tj. od dnia 1.03.2020r. do co najmniej 

30.09.2022r. z zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie. 

 

Audyt zewnętrzny musi zostać wykonany zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi jego przebieg i zakres, w tym w 

szczególności zgodnie z: 

- Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe dostępnymi na stronie Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju 

- Umową o dofinansowanie zawartą przez Zamawiającego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 

- dokumentacją konkursową dla projektu w tym w szczególności z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach działania 1.1. 

 

WYMAGANIA CO DO WYKONAWCY:  

 

Audytor musi spełniać wymogi przedstawione w Wytycznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-

rozwojowe dostępnych na stronie NCBiR, w tym w szczególności: 

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. z 

2017 r. poz. 2077, z póź. zm.); 

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy 

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

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 

79212000-3 – Usługi audytu 
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WYKONAWCA:  

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

Osoba do kontaktu, telefon: 

………………………………………………………….. 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie nr AUDYT/2023, dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr 
POIR.01.01.0100-1188/18 pt.: „Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem 
energii”, składamy ofertę na wykonanie usługi w wysokości: 
 
Kwota netto: ………………………………………….. 
 
Kwota brutto: ………………………………………….. 
  
 

Termin ważności oferty: …………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Data i podpis Wykonawcy 

 


