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Warszawa, 24.09.2020 r. 

 

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego 

wykonania audytu zewnętrznego da projektu „Innowacyjne światłowody dedykowane 

do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym 

do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej 

rozdzielczości” w ramach działania 4.1.1, oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału 

naukowo-badawczego”, działanie „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałanie 

„Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 

 

Zamawiający: 

Nazwa firmy: IPT Advanced Sp. z o.o.  

Adres: ul. Dzika 15/12, 00-172 Warszawa    

Email: zamowienia@ipt-advanced.pl 

zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zamówienie realizowane w 

ramach projektu „Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu 

polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych 

systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości”.  

Specyfika projektu: 

 

Wartość projektu ogółem: 4 001 875,00 zł 

Okres realizacji: 01.10.2018-29.12.2020 

Liczba prowadzonych postępowań przetargowych: pomiędzy 10 - 12, 

Liczba planowanych wniosków zaliczkowych w projekcie: 4,  

Liczba planowanych wniosków o płatność w projekcie: 13,  

Liczba złożonych wniosków zaliczkowych do dnia dzisiejszego: 4,  

Liczba złożonych wniosków o płatność do dnia dzisiejszego: 10, 

 

Projekt podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r poz. 2045, z 

późn. zm.) 
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Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi uprawnieniami potrzebnymi do 

wykonywania audytów. 

 

 

Szczegóły dotyczące zamówienia: 

1) Kody CPV: 79212000-3 usługi audytu 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

3) Planowany termin zakończenia audytu: 29.12.2020 r. 

4) Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

Uprzejmie prosimy o podanie ceny netto i brutto w PLN.. 

Prosimy o przesyłanie szacowania wartości najpóźniej do dnia 01.10.2020 na adres mailowy: 

zamowienia@ipt-advanced.pl 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 


