URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Olsztyn, 12.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe F-II.3251.63.2017
na wykonanie usługi – badania sprawozdań finansowych
jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017 rok
I.

ZAMAWIAJĄCY
NABYWCA:
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
NIP 7393890447 REGON 510742333
ODBIORCA:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
NIP 7392965551 REGON 510750309

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

2.
3.

4.
5.

6.

III.

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok:
a. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
b. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek
budżetowych,
c. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat
samorządowych jednostek budżetowych,
d. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian
w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości oraz gotowość udzielenia konsultacji
i wyjaśnień w zakresie zamknięcia roku obrotowego oraz sprawozdawczości finansowej.
W razie konieczności, uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
oraz na sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na której zostanie
zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2017 rok (celem złożenia stosownych wyjaśnień
i informacji).
Miejscem badania będzie siedziba badanej jednostki samorządu terytorialnego, a w razie
konieczności siedziba jednostek budżetowych wykazanych w załączniku nr 1.
Zamawiający wymaga sporządzenia pisemnej opinii w 3 egzemplarzach wraz z raportem
biegłego rewidenta obejmującym informacje dotyczące:
a. prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, na podstawie których sporządzone
zostało sprawozdanie finansowe,
b. zgodność formy i treści sprawozdania z przepisami obowiązującymi jednostkę,
c. oceny prawidłowości i rzetelności sprawozdania.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
a. Wykonawca musi być wpisany w rejestr biegłych rewidentów prowadzony przez Krajową
Izbę Biegłych Rewidentów.

IV.

KRYTERIUM OCENY I WYBORU OFERTY
Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT): cena – 100 %
Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową wszystkie jej składniki. Wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
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przedmiotu zamówienia, a także ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili składania oferty. Obliczona w ten sposób cena oferty stanowić będzie
wynagrodzenie Wykonawcy. Cena ofertowa jest niezmienna. Jedyną i wiążącą dla Wykonawcy
i Zamawiającego jest cena wynikająca ze złożonego przez Wykonawcę formularza ofertowego.
Cena powinna zostać wyrażona w złotych polskich zarówno cyfrowo jak i słownie. Umowa
podpisana zostanie z Wykonawcą, który złoży kompletną ofertę zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i cena wykonania przedmiotu zamówienia będzie najniższa.

V.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.

Oferta winna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 2
Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając:
a. cenę jednostkową netto i brutto – wyrażoną w złotych polskich,
b. informację o formie prowadzonej działalności,
c. skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających
uprawnienia biegłego rewidenta wraz z zakresem czynności jakie będą wykonywały
podczas badania sprawozdania finansowego,
3. Załączniki do formularza ofertowego:
a. dokumenty świadczące o uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności
biegłego rewidenta i wykonywaniu usługi badania sprawozdań finansowych.

VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.
2.

VII.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie:
a. badanie sprawozdania finansowego do dnia 9 maja 2018 r.
b. przekazanie opinii wraz z raportem do dnia 10 maja 2018 r.
Warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty winny być nadesłane lub złożone w formie pisemnej do dnia 11.08.2017 r. w zamkniętej
kopercie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Finansów i Skarbu, Biuro Księgowości Budżetu Województwa
ul.Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
z dopiskiem„Oferta na badanie sprawozdania finansowego 2017 r.“

VIII.

POZOSTAŁE INFORMACJE
1.
2.

IX.

Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być czytelne.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwracania się do Wykonawców o wyjaśnienie treści
oferty lub wzywania o uzupełnienie dookumentów.

OSOBA UPRAWNIONA DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU
Beata Dzijak - Podinspektor w Departamencie Finansów i Skarbu Biurze Księgowości Budżetu
Województwa,
telefon kontaktowy –89 521 99 84.

Załącznik 1
Zestawienie sum bilansowych na dzień 31.12.2016 r. oraz średniorocznego stanu zatrudnienia
w przeliczeniu na pełny etat w 2016 roku.

Załącznik 2
Formularz ofertowy na wykonanie usługi – badania sprawozdań finansowych jednostki samorządu
terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik 3
Wzór umowy.
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