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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przeprowadzenie kontroli finansowej sprawozdań Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego z realizacji projektu  

Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin  

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie kontroli finansowej sprawozdań opracowywanych 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku 

z realizacją projektu Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin.  

Udzielenie zamówienia wiązać będzie się z przeprowadzeniem kontroli sprawozdań okresowych, 

rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji działań projektowych przeprowadzonych 

w latach 2016-2017, pod kątem prawidłowości i rzetelności ponoszenia wydatków przez ROPS.  

Wykonawca zobligowany będzie do zweryfikowania i zatwierdzenia ww. sprawozdań wraz 

z załącznikami, co zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem z badania sprawozdań 

biegłego rewidenta, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego.    

2. Miejsce wykonania zamówienia: 

 

Siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. 

 

3. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia  

 

Opis projektu Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Ministrem Rozwoju a Województwem Śląskim (w imieniu którego działa 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego). 

Przedsięwzięcie polega na udzieleniu gminom województwa śląskiego 

wsparcia w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych, m.in. poprzez organizację konkursów dotacji. 

Udzielone dotacje będą wykorzystywane przez gminy do 

współfinansowania kosztów związanych z opracowywaniem lub 

aktualizacją programów rewitalizacji, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2017. Zadanie jest 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 

Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni 

beneficjenci. 

Maksymalna 

wartość projektu 

Łączna wartość wydatków przeznaczonych na realizację projektu (kwota 

dotacji z Ministerstwa Rozwoju, wkład własny Województwa Śląskiego 
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oraz wkład własny gmin dotacjobiorców) wynosi 9 566 667,00 zł. 

Wartość projektu może ulec zmianie. 

Zasady realizacji 

kontroli  

W ramach kontroli niezbędne będzie sprawdzenie prawidłowości 

ponoszenia wydatków, w tym czy kwoty przedstawione w sprawozdaniu 

i zestawieniu wydatków są zgodne z dokumentami źródłowymi (tj. 

fakturami, rachunkami, umowami itp.) oraz potwierdzającymi dokonanie 

płatności (potwierdzenia przelewów). Ponadto weryfikacji będzie 

podlegać zaklasyfikowanie poszczególnych wydatków do kategorii 

wydatków bieżących i majątkowych, jak również kwalifikowalność 

wydatków zgodnie z budżetem projektu oraz obowiązującymi 

regulacjami dotyczącymi wydatkowania środków finansowych w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 

 

Kontrola sprawozdań musi odbywać się zgodnie z aktualnymi przepisami 

prawa oraz standardami regulującymi:  

a. sposób wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności z:   

— ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1000);  

— ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 330 ze zm.); 

— ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.); 

— Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, 

w rozumieniu wskazanym w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym;  

 

b. wydatkowanie środków finansowych w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, w szczególności z:  

— ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); 

— Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020; 

— Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020; 

— umową nr DPT/BDG-II/POPT/131/15 z dnia 1 lutego 2016 roku 

zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Ministrem 

Rozwoju, wraz z późniejszymi zmianami.  
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Oszacowanie 

wymiaru kontroli  

Kontroli podlegać będą sprawozdania okresowe i roczne, jak również 

sprawozdanie końcowe.  

Sprawozdanie roczne za dany rok zawierające rozliczenie środków 

wykorzystanych w tym roku, ROPS składa do Ministerstwa Rozwoju 

w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. 

Sprawozdania okresowe składane będą do Ministerstwa Rozwoju 

niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego 

umożliwiającego wystąpienie o kolejną transzę dotacji celowej. 

Sprawozdania okresowe zawierają rozliczenie poszczególnych transz 

dotacji otrzymanych przez ROPS w okresie poprzedzającym złożenie 

danego sprawozdania. Sprawozdania okresowego nie składa się 

w sytuacji, gdy w danym okresie przypada złożenie sprawozdania 

rocznego. W terminie 21 dni kalendarzowych od upływu zakończenia 

realizacji projektu przypada termin złożenia przez ROPS do Ministerstwa 

Rozwoju sprawozdania końcowego. 

Zgodnie z umową nr DPT/BDG-II/POPT/131/15 z dnia 1 lutego 2016 

roku zawartą pomiędzy Województwem Śląskim a Ministrem Rozwoju, 

wraz z późniejszymi zmianami, kontroli będą podlegać sprawozdania 

okresowe i roczne za lata 2016-2017 oraz sprawozdanie końcowe, po 

zakończeniu realizacji projektu. Prognozowana łączna liczba 

sprawozdań, które zostaną poddane kontroli to 7 sprawozdań. 

W przypadku zwiększenia liczby sprawozdań Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia lub zamówień 

uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 

zamówienia określonego w umowie, na warunkach przedstawionych 

w ofercie. 

Do każdego sprawozdania zostanie dołączone zestawienie dokumentów 

księgowych, które będzie obejmowało średnio ok. 10 pozycji m.in. 

wynagrodzenia zespołu projektowego, dyspozycje wypłaty dla gmin, 

koszty biegłego rewidenta, koszty obsługi prawnej zadania, koszty 

organizacji spotkań, koszty opracowania i wydruku broszur 

informacyjnych, koszty podróży służbowych pracowników oraz zakupu 

materiałów biurowych. Liczba dokumentów księgowych będzie ulegać 

zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od stopnia 

realizacji projektu, w tym wartości rozliczanych transz.     

Terminy 

związane 

z realizacją 

usługi 

Wykonawca zobligowany jest do realizacji usługi w terminie 

maksymalnie do 10 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia przez 

ROPS sprawozdania do kontroli. Termin przeprowadzania kontroli 

finansowych dwóch ostatnich sprawozdań (rocznego za 2017 rok 

i końcowego z realizacji całego projektu), opracowania protokołów 

z tych kontroli i ich dostarczenie Zamawiającemu, może zostać skrócony, 

lecz nie krótszy niż 5 dni kalendarzowych. Kontrole dwóch ostatnich 

sprawozdań (rocznego za 2017 rok i końcowego z realizacji całego 

projektu) muszą zostać ostatecznie zakończone w terminie do 12 stycznia 

2018 r., co wiąże się z koniecznością przedłożenia ostatecznych 

protokołów z czynności podejmowanych przez Wykonawcę. 
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4. Wymagania wobec Wykonawcy 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty: 

a) uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1000); 

b) wpisane na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania badań sprawozdań finansowych 

prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów; 

c) dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. biegłymi rewidentami 

wpisanymi do Rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów; 

d) posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. w okresie 

ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowały, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych, realizują co najmniej dwie usługi polegające na badaniu sprawozdań 

finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub 

badaniu sprawozdania finansowego z realizacji zadań współfinansowanych ze środków 

unijnych. 

 

5. Obowiązki Wykonawcy  

 

a) Przeprowadzenie kontroli finansowej sprawozdań opracowywanych przez Zamawiającego 

w związku z realizacją projektu; 

b) Opracowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli, zgodnie z przekazanym przez 

Zamawiającego wzorem; 

c) Udzielanie Zamawiającemu niezbędnych wyjaśnień dotyczących sposobu wdrożenia 

sformułowanych w protokole zaleceń lub konieczności poprawy stwierdzonych 

nieprawidłowości w sprawozdaniu Zamawiającego; 

d) Ponowne przeprowadzenie kontroli i sporządzenie protokołu z wykonanych czynności, 

w przypadku uzyskania uwag ze strony Ministerstwa Rozwoju co do przedłożonego 

sprawozdania, uprzednio zatwierdzonego przez biegłego rewidenta reprezentującego 

Wykonawcę (bez wypłaty dodatkowego wynagrodzenia); 

e) Zagwarantowanie osób zdolnych do wykonania zamówienia i spełniających kryteria wskazane 

w punkcie 4, a ponadto gwarantujących przestrzeganie zasad etyki zawodowej biegłych 

rewidentów, w tym w szczególności uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji, 

należytej staranności oraz zachowania tajemnicy; 

f) Dostarczenie podpisanych protokołów z badania sprawozdań do siedziby Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz na wskazany przez 

Zamawiającego adres mailowy; 

g) Wykonawca zobowiązany jest do sprawnej, rzetelnej i terminowej realizacji zamówienia, 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami rewizji finansowej, 

a ponadto do stałej współpracy z Zamawiającym, w tym: do informowania o stanie prac, 

pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia 
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(kontakt telefoniczny oraz mailowy, spotkania z Zamawiającym w miarę potrzeb, 

wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych); 

h) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktur VAT/rachunków 

niezwłocznie po realizacji usługi tj. maksymalnie w przeciągu 7 dni kalendarzowych od dnia 

zakończenia badania i dostarczenia protokołu, za wyjątkiem faktur/rachunków za badanie 

sprawozdania za 2017 rok i ostatniego sprawozdania z realizacji całego projektu, które zostaną 

dostarczone maksymalnie do 12 stycznia 2018 roku. Wynagrodzenie będzie wypłacone 

Wykonawcy terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego każdej z prawidłowo 

wystawionych faktur/każdego z prawidłowo wystawionych rachunków; 

i) Zawarcie umowy z Zamawiającym na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego –  

umowa określi szczegółowe warunki realizacji zamówienia.   

6. Obowiązki Zamawiającego 

 

a) Udostępnienie Wykonawcy sprawozdań wraz z załącznikami oraz dokumentami księgowymi 

w siedzibie Zamawiającego; 

b) Udzielanie Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień dotyczących przebiegu projektu 

i wydatkowanych środków; 

c) Przekazanie Wykonawcy wzoru protokołu z badania sprawozdań;  

d) Stała współpraca z Wykonawcą, w tym informowanie o pojawiających się problemach                    

i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia (kontakt telefoniczny oraz 

mailowy, spotkania z Wykonawcą w miarę potrzeb, wyznaczenie osoby do kontaktów 

roboczych).  

 

7. Terminy realizacji zamówienia 

 

a) Zamówienie realizowanie będzie w terminie od dnia podpisania umowy do 12 stycznia 2018 

roku. 

b) Dokładne terminy przekazywania przez Zamawiającego dokumentów do kontroli zostaną 

wskazane Wykonawcy w drodze kontaktów roboczych.   

c) Prognozowana liczba sprawozdań przekazanych do kontroli – 7. W przypadku zwiększenia 

liczby sprawozdań Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia 

lub zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia 

określonego w umowie, na warunkach przedstawionych w ofercie. 

 


