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Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka 
(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255, 
zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wyboru 
wykonawcy audytu finansowego projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze 
Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska 
LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiada na 
pytania oferentów z 3 grudnia 2013 r.: 
 

1. Czy w projekcie były przeprowadzone procedury przetargowe? Ile tego typu postępowań 
przeprowadzono do tej pory? 

Odpowiedź: 
Wybór wykonawców w związku z realizowanym Projektem dokonywany był zgodnie z 
Regulaminem Zawierania Umów PTOP, który Zamawiający załącza do niniejszego zapytania 
(Załącznik nr 6). Łącznie przeprowadzono ponad 30 postępowań w sprawie wyboru wykonawców 
w trybie zapytania o cenę oraz ogłoszenia o przetargu. 

2. Czy raport audytora wymagany jest tylko w języku angielskim? 

Odpowiedź: 
Raport wymagany jest jedynie w języku polskim, natomiast plan (wzór) raportu dostępny jest na 
stronie Komisji Europejskiej jedynie w języku angielskim. Zamawiający nie dysponuje wzorem 
takiego raportu w języku polskim. 

3. Jakie są ramy czasowe realizacji projektu i jaki jest stan realizacji projektu? 

Odpowiedź: 
Projekt rozpoczął się 3 września 2012 r., a koniec jego realizacji planowany jest na 31 sierpnia 
2016 r. Zamawiający jest na etapie przygotowywania raportu śródokresowego (Mid-term Report) i 
wniosku o płatność śródokresową do Komisji Europejskiej. 

4. Jaka jest przybliżona liczba dokumentów księgowych, które mają podlegać kontroli? 

Odpowiedź: 
Dokumentacja związana z projektem liczy ponad 600 faktur zakupowych i innych dokumentów 
księgowych. 
 

 
Zatwierdzam: 

Koordynator projektu: „ Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 
Dolina Górnej Narwi” 
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