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Запит на подання Пропозицій для Процедури № FSM-2023-03-05 

 

Представництво Фонду міжнародної солідарності в Україні запрошує подати пропозицію із закупівлі 
послуги щодо проведення аудиторської перевірки системи формування витрат  за проектною 
діяльністю Представництва в 2021-2022 роках і оцінки сформованої системи внутрішнього контролю; 
та вибіркового аудиту документів для оцінки податкових ризиків в діяльності Представництва і 
надання консультацій для зменшення їх впливу на діяльність Представництва, та  надіслати заявку з 
пропозицією надання послуг відповідно до нижченаведених критеріїв:   
 

1. Опис предмету замовлення та мета: 

Надання послуг з проведення аудиторської перевірки системи формування витрат  за проектною 
діяльністю Представництва в 2021-2022 роках і оцінки сформованої системи внутрішнього контролю, 
та вибіркового аудиту документів для оцінки податкових ризиків в діяльності Представництва за 
ініціативою Представництва і надання консультацій для зменшення їх впливу на діяльність 
Представництва.  
 
Інформація про Представництво станом на 01.01.2023 р.: 

 кількість штатних співробітників – 15; 

 обсяг витрат за проєктами в 2022 р. - 104 млн. грн., в 2021 р. - 45 млн. грн.; 

 середня кількість банківських операцій на місяць - 40 шт. 
 
   

Мета: отримання незалежної аудиторської думки щодо системи формування витрат Представництва 
за проектною діяльністю в 2021-2022 роках. 
 

Очікуваний термін виконання послуг: квітень –  травень 2023 р. 

2. Умови участі в Процедурі:  

Участь в Процедурі подання пропозиції на виконання послуги можуть взяти Виконавці, які:   

2.1. не підлягають виключенню з Процедури; 

2.2. мають правові підстави для надання такого виду послуг Представництву – є зареєстрованим 
підприємством (ТОВ, ФОП 3-ї групи оподаткування тощо).  
2.3. Мають мінімум 7 років  досвіду проведення аудитів. 
2.4. Мають досвід проведення аудитів неприбуткових організацій мінімум 7років. 
 

3. Інформація, яку необхідно подати в заявці: 

3.1. Заповнений Формуляр пропозиції у сфері надання аудиторських послуг.  
3.2. Досвід аудиторських перевірок.  

3.3. Ціна.  Ціна  за  послуги має  бути  подана  в  гривнях  та  включати  всі  витрати,  понесені  

Замовником  в  рамках  надання  послуги  Виконавцем  (ПДВ  або  обов’язкові  соціальні  внески  
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відповідно  до  чинного  законодавства,  а  також  витрати  на  комп’ютерне  обладнання,  програмне  

забезпечення  та  мобільний  зв’язок,  необхідні  для  виконання  завдання). 

 

4. Умови співпраці та оплата: 

4.1. З майбутнім виконавцем буде підписаний договір про надання послуг. Термін дії договору 
до 30.06.2023 року. 

4.2. Форма розрахунку: безготівковий розрахунок. 

 

 5. Критерії відбору  Виконавця (макс. 100 балів):  

Комісія перевірить надіслані пропозиції на відповідність мінімальним вимогам та оцінить згідно 

нижче вказаних критеріїв. Кількість балів буде визначена як середнє арифметичне оцінок усіх членів 

комісії з вибору Виконавця, заокруглене до цілого числа.   

5.1. Критерій 1. Загальний досвід проведення аудиторських перевірок виконавця - максимум 60 
балів. 
 
Оцінка пунктів в рамках критерію «Досвід виконавця» за такою формулою: 

Д= Дпроп/Дмакс x 60 пунктів 

де: 

Дпроп – означає кількість років загального досвіду виконавця пропозиції 

Дмакс – означає кількість років загального досвіду найдосвідченішого виконавця 

Д – кількість пунктів, які отримає дана пропозиція в критерії «Досвід виконавця» після заокруглення 

до цілих чисел. 

 
5.2. Критерій 2. Ціна  послуги – максимум 40 балів.    

Оцінка в рамках критерію «Ціна послуги» за такою формулою:  

 Ц= Цмін/Цпроп x 40 пунктів  

 де:  

 Цмін – означає найнижчу запропоновану ціну  

 Цпроп – означає ціну даної пропозиції  

 Ц – кількість пунктів, які отримає дана пропозиція в критерії ціна після заокруглення до цілих чисел. 

6. Порядок подання пропозиції: 

Пропозиція повинна бути подана на доданому бланку (формулярі), підписаному від руки і 
зісканованому у файл PDF або підписаному за допомогою кваліфікованого чи електронного підпису. 
Пропозицію потрібно надіслати електронною поштою до дати 26 березня 2023 р. до 17:00 години з 
назвою „Пропозиція до закупівлі FSM-2023-03-05” на адресу  sfplua_procurements@solidarityfund.pl   

mailto:sfplua_procurements@solidarityfund.pl
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Інформація про результати Процедури буде опублікована не пізніше ніж 29 березня 2023 р. на 
інтернет-сторінці Представництва та надіслана на електронну адресу, вказану Виконавцем в 
пропозиції.  

Запит не є Процедурою зі Здійснення Закупівлі у розумінні норм Закону про державні закупівлі РП та 
не зобов’язує Представництво Фонду прийняти будь-яку з поданих пропозицій. Представництво 
Фонду залишає за собою право анулювати Процедуру Закупівлі без вибору жодної  з поданих 
пропозицій.  

 

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ  

Інформуємо, що адміністратором персональних даних, які передаються у рамках даної процедури, 
є Фонд Міжнародної Солідарності, розташований у Варшаві, вул. Мисловіцка, 4, 01-612. Виконавець 
заявляє, що він виконав інформаційний обов'язок, пов'язаний зі ст. 13 або ст. 14 GDPR відносно 
даних фізичних осіб, особові дані яких були безпосередньо (працівники, співробітники) або 
опосередковано (треті особи) отримані і передані з метою подання відповіді у процедурі зі 
здійснення Закупівлі у порядку Запиту Пропозицій, яка проводиться Представництвом Фонду 
Міжнародної Солідарності в Україні. Передача персональних даних фізичних осіб в обсязі, 
необхідному для проведення процедури є добровільною, але необхідною для участі у запиті 
пропозицій. Фізичні особи — суб’єкти персональних даних мають право доступу до даних, право на 
перенесеннях даних та право спростування поданих даних. Відносно даних, які були надані 
добровільно, але не є необхідними для проведення Процедури, суб’єкти даних мають право 
обмежити опрацювання, право відкликати згоду на опрацювання, а також право вимагати 
усунення опрацьовуваних даних. Відкликання згоди не впливає на відповідність праву того 
опрацювання, яке здійснювалося на підставі права чи згоди до її відкликання. Фізичні особи – 
суб’єкти персональних даних мають право подати скаргу до наглядового органу (Голови 
Управління Захисту Персональних Даних у Варшаві). Інформуємо, що Фонд Міжнародної 
Солідарності призначив інспектора з захисту персональних даних, із яким можна контактувати 
за електронною адресою: iod@solidarityfund.pl. 

Інформація про Організацію: 

Представництво фонду міжнародної солідарності в Україні «Solidarity Fund PL in Ukraine» було 
засновано в липні 2019 року для сприяння  досягненню мети, цілей і завдань Фонду міжнародної 
солідарності Республіки Польща «Solidarity Fund PL». 

«Solidarity Fund PL» був заснований в кінці 90-х років з ініціативи Президента Республіки Польща, з 
метою надання допомоги країнам, що  знаходяться на етапі переходу до ринкової економіки та 
приватного підприємництва, а також підтримки їх економічного, соціального і політичного 
розвитку. Протягом своєї діяльності Фонд реалізував низку проектів, у тому числі для України, 
Молдови, Білорусі, Казахстану, Грузії, Вірменії, Азербайджану та Тунісу. 

«Solidarity Fund PL in Ukraine» займається підтримкою розвитку демократії та самоврядування в 
Україні. Ще у 2014 році «Solidarity Fund PL» почав виконувати конкретні завдання в галузі 
підтримки реформ самоврядування в Україні, що випливають з Меморандуму про співпрацю між 
Польщею та Україною. 

 

mailto:iod@solidarityfund.pl

