
 

   

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) 
 

Znak sprawy: APP_335_NCBR168_2020_EL_3954 
 
I   ZAMAWIAJĄCY: 
 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Żwirki i Wigury 61 
02-091 Warszawa 
REGON: 000288917 
NIP: 525-00-05-828 

Osoba do kontaktu z Wykonawcami 
 Maria Rokicka - Biuro Zarządzania Projektami  

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Żwirki i Wigury 61 

tel: 022 57 20 265, maria.rokicka@wum.edu.pl 

 
II  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
 
Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego 

sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią Projektu pn.: „Zastosowanie nowych metod 

rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o 

model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR” finansowanego ze środków 

krajowych w ramach Programu STRATEGMED, realizowanego na podstawie umowy dofinansowania  

Nr STRATEGMED3/306306/4/NCBR/2017 z dn. 07.04.2017r Projekt jest realizowany przez 

Konsorcjum w składzie: 

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny – Lider Projektu 
2. CGM Genesis Sp. z o.o. 
3. Elmiko Biosignals Sp. z .o. 
4. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 
5. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 
6. Instytut”Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” 
7. Mędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie  

 
- Okres realizacji:    01.04/2017 – 31/03/2021 

- Wartość projektu:    18.924.760,00 zł 

- Budżet WUM:      1.922.400,00 zł 

- Liczba dokumentów:    ok. 1470 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 

 

III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający oczekuje wykonania całości usługi w terminie do 03.07.2020 r. 



 
IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki 
dotyczące: 
Posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji: 
a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania oferty wykonał co najmniej 3 usługi 

odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego 
postępowania o wartości brutto projektu nie mniejszej niż 1 000 000,00zł (słownie: jeden 
milion złotych) każda.  
Za usługi odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uzna zamówienia, które polegały 
na przeprowadzeniu audytów projektów badawczych zakończonych wydaniem 
Sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią. 

 
b. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 
2 osób spełniających warunki określone w § 2. ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI 
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania 
audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę 

 
V  KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 70% (Xa), doświadczenie 30% (Xb) 

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto. 
3. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów 
proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru: 
 

XA + XB = 100 

Liczba punktów oferty badanej: 

a) cena XA 

a. 

 

𝑋𝐴 =
𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑒𝑛𝑎𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎
∗ 70%

 

b) doświadczenie XB: 

0 pkt – Wykonawca nie wykonał żadnej usługi, o której mowa w pkt. IV ust. a 

10 pkt – Wykonawca wykonał 1 usługę, o której mowa w pkt. IV ust. a 

20 pkt – Wykonawca wykonał 2 usługi, o których mowa w pkt. IV ust. a 

30 pkt – Wykonawca wykonał 3 usługi i więcej, o których mowa w pkt. IV ust. a 
 

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie i doświadczeniu, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. 



 

   
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
VI  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 
 
VII  MIEJSCE DOSTAWY towaru / usługi, który/a jest przedmiotem zapytania ofertowego:  
Warszawski Uniwersytet Medyczny WUM 
ul. Żwirki i Wigury 61 
02-091 Warszawa 
 
Miejsce wykonania audytu: 
Zdalnie ze względu na okres pandemii 
 
1. I  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia. 
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
3. Oferta powinna być napisana w sposób czytelny wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
zaproszenia 
4. Oferta powinna być podpisana. 
5. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: APP_335_NCBR168_2020_EL_3954 
 
IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU 
POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

Zamawiający wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców stanowiącym Załącznik nr 3 do 
zapytania ofertowego.  

b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

  



X  TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 17.05.2020.  
2. Oferty proszę składać: 
 pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf  na wskazany adres: 
maria.rokicka@wum.edu.pl 
 
Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości APP_335_NCBR168_2020_EL_3954 
 
3. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 

− wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla 
składania ofert,  

− zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem 
„ZAMIANA”. 
 

XI  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
1. Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego 
stanowiącego Załącznik nr 2 do zaproszenia, zobowiązany jest na podstawie kalkulacji 
szczegółowej, podać cenę za wykonanie usługi oraz łączną cenę ofertową brutto. 
2. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
4. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności oferty i nie będą 
podlegały zmianom. 
5. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  
do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
 
XII  WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszej zaproszeniu. 
2. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty. 
3. Informacje o których mowa w pk-t 2,  Zamawiający zamieści na stronie www.wum.edu.pl 
 
XIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), oraz 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, 
poz. 1478). 
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
4. Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty                                   
lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 
 
 
 



 

   
Sporządził:          Zatwierdził: 
 
Maria Rokicka          Gabriela Miączyńska 
Dział Zarządzania Projektami    Kierownik Działu Zarządzania Projektami
     


