
 

 

 

Projekt pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w śórawinie współfinansowany przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 

 

Dotyczy sprawy UG/FiP/TG/1/2011 
 
 

Informacja – Wynik zapytania ofertowego audytu zewnętrznego  projektu z zakresu 
infrastruktury ochrony środowiska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2007-2013 p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w śórawinie”  

 

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – 
wartość zamówienia nie przekracza wyraŜonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 

ustawy). 

Beneficjent (Zamawiający): Gmina śórawina 
Siedziba: 55 – 020 śórawina, Ul. Kolejowa 6  
REGON 931935141 , NIP 914-10-02-520  

Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013:                                                        

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w śórawinie”  - w ramach priorytetu 4. Poprawa stanu 
środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego 
Dolnego Śląska, działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”.  

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie audytu zewnętrznego  projektu z zakresu 
infrastruktury ochrony środowiska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013 p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w śórawinie”.  

W wyniku postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy zadania polegającego na 
audytu zewnętrznego  projektu z zakresu infrastruktury ochrony środowiska 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w śórawinie”, informujemy, Ŝe spośród pięciu waŜnych ofert 
na wykonanie audytu zewnętrznego  projektu, wybrana została oferta nr 2 z najniŜszą ceną, 
która otrzymała 100 punktów i została przedstawiona przez:  

     
 

Audomax BłaŜej Biliński & Piotr Dwórnik s.c. 
ul. Orzechowa 2 

Królikowice, 55-040 Kobierzyce, 
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Uzasadnienie wyboru: 
Cena ofertowa zamówienia wynosi: 4 920 zł. 
PoniewaŜ oferta przedstawiła najniŜszą zaproponowaną cenę (jedyne kryterium) ofercie tej 
przyznano maksymalną liczbę punktów 100. 
 
 
Pozostałe oferty przedstawiły następujące  firmy:  
Oferta nr 1 – Grupa Gumułka – Audyt Spółka z o.o. 40-077 Katowice, ul. J. Matejki 4, 
oferta uzyskała 38,10 pkt. 
Oferta nr  3 – DPC A. DANYLCZENKO I SPÓŁKA Sp.J. ul. Konsularna 1/21, 45-089 
Opole, oferta uzyskała  71,56 pkt. 
Oferta nr  4 – LEXUS AUDIT SPOŁKA Z O.O. ul. Bronowicka 23/6 30-084 Kraków, oferta 
uzyskała  26,67 pkt. 
Oferta nr 6 – VERUM Doradztwo i Zarządzanie BoŜena Błaszczyk Al. Roździeńskiego 
90/145, 40-203 Katowice, oferta uzyskała  76,56 pkt. 
 
Oferta nie brana pod uwagę przy szczegółowym rozpatrywaniu ofert: 
 
Oferta nr 5 – DGA AUDYT SPÓŁKA z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań. 
 
Uzasadnienie: Oferta nie spełniała wymagań określonych w zapytaniu ofertowym t.j. pkt. 8 
ppkt. 7, nie załączono aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania. 
 
 

Wykonawca, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany telefonicznie o 
terminie podpisania umowy. 

 
Żórawina, dnia 12.08.2011 r. 

Wójt Gminy Żórawina 

Jan Żukowski 


