
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Audyt zewnętrzny projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie 
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Rogoźnica, woj. dolnośląskie, 
tel. 074 8421580, faks 074 8421594, NIP 884-20-93-549, REGON 001066389 
 

PROJEKT, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE 
„Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w 
Rogoźnicy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007 – 2013, Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska 
(„Turystyka i Kultura”), Działanie 6.4 Turystyka kulturowa. 
Krótki opis projektu 

Projekt polega na wykonaniu prac konserwatorsko-budowlanych na historycznych obiektach poobozowych byłego 
hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W skład projektu wchodzą m.in. następujące zadania: 
- konserwacja 29 historycznych obiektów poobozowych 
- rekonstrukcja więźniarskiego baraku mieszkalnego i wieży strażniczej 
- oczyszczenie ok. 11 ha terenu Muzeum z drzew i krzewów samosiejek 
- badania archeologiczne prowadzone w ramach nadzoru archeologicznego 
- promocja projektu. 
Szczegółowy opis projektu we wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności, których to dokumentów wersja 
elektroniczna stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. 
 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Kamienne Piekło KL 

Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (nr 
projektu: RPDS.06.04.00-02-082/09) 

2. Sposób i zakres przeprowadzenia audytu: zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi programowymi 
Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
(zwane dalej Wytycznymi...) 

3. Zakres opinii i sprawozdania z audytu wewnętrznego winien być sporządzony zgodnie z Wytycznymi… 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 
Umowa o dofinansowanie 

 Umowa o dofinansowanie projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany 
na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy nr UDA-RPDS.06.04.00-02-082/09-00 z dnia 21.10.2009 r. 

 Aneks nr UDA-RPDS.06.04.00-02-082/09-01 z dnia 07.07.2010 r. 

 Aneks nr UDA-RPDS.06.04.00-02-082/09-02 z dnia 22.07.2011 r. 
Wartość projektu 

Całkowita wartość projektu: 7.455.402,69 PLN 
Całkowite wydatki kwalifikowane: 7.422.230,87 PLN 
Kwota dofinansowania: 3.711.115,44 PLN 
Kwota podlegająca audytowi: 6.236.079,91 PLN 
Okres podlegający audytowi 

Do początku realizacji projektu do dnia 31.08.2011 r. 
Wnioski o płatność 

data sporządzenia wniosku rodzaj wniosku  kwota 

 22.10.2009 r.    płatność zaliczkowa 1.104.687,41 PLN 

 07.01.2010 r.   rozliczenie wydatków 1.578.868,69 PLN 

 25.05.2010 r.   płatność pośrednia 22.550,00 PLN 

 16.07.2010 r.   płatność pośrednia 861.210,96 PLN 

 18.10.2010 r.   płatność zaliczkowa 1.493.094,09 PLN 

 20.10.2010 r.   rozliczenie wydatków 41.949,98 PLN 

 25.11.2010 r.   rozliczenie wydatków 1.217.538,98 PLN 

 08.12.2010 r.   płatność pośrednia 2.035.799,30 PLN 

 17.12.2010 r.   płatność pośrednia 393.276,40 PLN 

 25.01.2011 r.   płatność pośrednia 22.500 PLN 

 21.04.2011 r.   sprawozdawczy  0 PLN 

 27.07.2011 r.   płatność pośrednia 62.387,60 PLN 
Miejsce przechowywania dokumentacji 



 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, ul. Szarych Szeregów 9, Wałbrzych 
Kontrola 

Kontrola na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu zakończona Informacją pokontrolną MDU-RPO.0292-
43/08/10/09 z dnia 03.02.2010 r. 
 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
Cena brutto obliczona jako wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości Zamówienia.  

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Do 30 października 2011 r. 
 

KRYTERIA OCENY OFERT 
Cena – 100% 
Oferta o najniższej cenie otrzymuje automatycznie 10 punktów, każda następna oceniana jest jako wartość 
proporcji w stosunku do ceny najniższej wg wzoru: 
p= /X min : X ofert./ x 10 
gdzie: p – oznacza liczbę punktów za kryterium. 
X min. – oznacza najniższą cenę ze złożonych ofert dla przedmiotu postępowania,  
X ofert. – oznacza cenę rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postępowania. 
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
23.09.2011 r. godzina 10:00, miejsce: Muzeum Gross - Rosen, 58-304 Wałbrzych, ul. Szarych Szeregów 9, 
sekretariat lub w tym terminie za pośrednictwem faxu na nr 74 842 15 94 albo za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres a.wolska@gross-rosen.pl – decyduje data/godzina wpływu. 
UWAGA: W treści oferty należy podać dane Wykonawcy oraz cenę ofertową brutto, netto i stawkę podatku VAT.  
Do oferty należy dołączyć: 

 Wykaz wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. „WARUNKI UDZIAŁU” niniejszego zapytania 
ofertowego 

 Oświadczenie sporządzone według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Wytycznych…. 

 Oświadczenie sporządzone według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Wytycznych…. 

 Oświadczenie sporządzone według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Wytycznych…. 
 

WARUNKI UDZIAŁU 
Ofertę mogą złożyć podmioty spełniające Szczegółowe minimalne wymogi dla wykonawcy składającego ofertę na 
przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu w ramach RPO WD 2007-2013 w zakresie posiadanej wiedzy, 
kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia przez każdą z osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego 
audyt zewnętrzny projektu (zwane dalej Szczegółowe...)stanowiące Załącznik nr 1 do aktualnych Wytycznych 
programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu 
zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013 w zakresie określonym w tym dokumencie dla „Sposobu B”. 
Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

Wykonawca do oferty dołącza Wykaz członków Zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny wraz z pisemnym 
oświadczeniem każdego z nich o spełnieniu wyspecyfikowanych w oświadczeniu warunków określonych w 
Szczegółowe… obejmujących m.in. informacje o posiadanych umiejętnościach, doświadczeniu, kwalifikacjach, 

wiedzy i wykształceniu. 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).  
 

INFORMACJE DODATKOWE 
Najlepsza oferta zostanie wybrana spośród przynajmniej dwóch ważnie złożonych ofert.  
W przypadku mniejszej ilości złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie zawarcie umowy z Wykonawcą, który 
złożył jedyną ważną ofertą, lub ponowienie zapytania ofertowego. 
 

Wniosek o dofinansowanie projektu oraz Studium Wykonalności projektu dostępne: http://bip.gross-rosen.eu 
w zakładce „Zamówienia publiczne”. 
 

Informacji udziela: Aleksandra Wolska, a.wolska@gross-rosen.eu, tel. 728953401. 
 

 

 

 

Wałbrzych, 13 września 2011 r.      …………………………………....... 
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