
 

 

Protokół z wyboru oferty na : 

 

przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych  ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                
w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych. 

Zamawiający:      

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa 

NIP 527-21-28-691 

REGON 011122045 

KRS 0000215585 

telefon: tel. +48 22 877 15 90 

adres strony internetowej: www.ksnaw.pl 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego następujących projektów pn.: 

1. „Od dzieciństwa- do starości- kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w placówkach KSN AW” 

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000320/07/D/z dnia  21.03.2014r. 

2. „Kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, prowadzone w DPS KSN AW           

w Brwinowie” 

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000452/07/D/z dnia  30-12.2015r. 



W dniu 02-01-2016 na stronie internetowej www.ksnaw.pl zamieszczono 
ogłoszenie- zapytanie ofertowe ,oraz wysłano do następujących oferentów: 

1. BIURO AUDYTORSKIE SADREN Sp. z o.o. ul. Srebrna 16  00-810 Warszawa 

2. PERFECTA AUDIT SERVICES SP Z O.O.  ul. Grójecka 38   02-314 Warszawa  

3. VERUM AUDYT ul. Radziwie 7/529  01-164 Warszawa 

4. PERFECTUM-AUDIT Doradcy Podatkowo-Księgowi Sp. z o.o. al. Komisji Edukacji    

    Narodowej 98 02-777 Warszawa 

W zawiązku z zapytaniem wpłynęły następujące oferty : 

 

Lp. Data i godzina 
wpływu 

Imię nazwisko/Nazwa 
firmy 

Cena usługi 
brutto 

Uwagi 

1 13.01.2017r.  
godz.13.30 

PERFECTUM-AUDIT 
Doradcy Podatkowo-
Księgowi Sp. z o.o. al. 
Komisji Edukacji 
Narodowej 98  

02-777 Warszawa 

11 500,00 1. „Od dzieciństwa- do 

starości- kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w placówkach 

KSN AW’  8 000,00 brutto 

2.  „Kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w DPS KSN AW           

w Brwinowie’ 3 500,00 brutto 

2 16.01.2017r.  
godz.14.20 

IDEA AUDYT Sp. z o.o. 
ul. Leszczyńska 54  

60-103 Poznań 

6 273,00 Oferta nie spełnia wymogów 
postawionych w zapytaniu 
ofertowym  

1. „Od dzieciństwa- do 

starości- kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w placówkach 

KSN AW’  6 273,00 brutto 



3 16.01.2017r.  
godz.14.20 

Audmax Błażej Biliński  
ul. Orzechowa 2, 
Królikowie          

55-040 Kobierzyce 

11 070,00 1. „Od dzieciństwa- do 

starości- kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w placówkach 

KSN AW’  5 535,00 brutto 

2.  „Kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w DPS KSN AW           

w Brwinowie’  5 535,00 brutto  

4 16.01.2017r.  
godz.14.20 

MaxFinanse Sp. z o.o. 
ul. Składowa 10  

19-400 Olecko 

4 980,00 1. „Od dzieciństwa- do 

starości- kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w placówkach 

KSN AW’  2 490,00 brutto 

2.  „Kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w DPS KSN AW           

w Brwinowie’ 2 490,00 brutto  

5 17.01.2017r.  
godz.14.00 

BIURO AUDYTORSKIE 
SADREN Sp. z o.o. ul. 
Srebrna 16   

00-810 Warszawa 

7 800,00 1. „Od dzieciństwa- do 

starości- kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w placówkach 

KSN AW’  5 200,00 brutto 

2.  „Kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w DPS KSN AW           

w Brwinowie’ 2 600,00 brutto  

6 17.01.2017r.  
godz.14.04 

AZAS  Sp. z o.o. BIEGLI 
REWIDENCI Al. Wojska 

4 870,80 1. „Od dzieciństwa- do 

starości- kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 



Polskiego 65/66 Ip.  

10-292 Olsztyn 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w placówkach 

KSN AW’  2 435,40 brutto 

2.  „Kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w DPS KSN AW           

w Brwinowie’ 2 435,40 brutto  

7 18.01.2017r.  
godz.12.21 

Biuro audytu 

Anna Ziembicka 

36-042 Lubenia 4 

5 948,28 1. „Od dzieciństwa- do 

starości- kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w placówkach 

KSN AW’  3 488,28 brutto 

2.  „Kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w DPS KSN AW           

w Brwinowie’ 2 460,00 brutto  

8 19.01.2017r.  
godz.8.33 

Międzynarodowe 
Centrum Szkolenia i 
Doradztwa Sp. z o.o. ul. 
Świętojerska 5/7  

00-236 Warszawa 

6 888,00 1. „Od dzieciństwa- do 

starości- kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w placówkach 

KSN AW’ 3 813,00  brutto 

2.  „Kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i ruchowo, 

prowadzone w DPS KSN AW           

w Brwinowie’ 3 075,00 brutto  

9 19.01.2017r. 
godz.13.05 

Adrianna Sudomirska  
ul. Podhalańska 10/11  
85-132 Bydgoszcz 

6 940,00 1. „Od dzieciństwa- do 

starości- kompleksowa 

rehabilitacja, terapia i zajęcia 

usprawniające dla osób 

niepełnosprawnych 

 



 
 

 
 

 


