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Warszawa, 7.09.2021  r.  

OGŁOSZENIE  

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej 130 000 zł netto  

Znak sprawy 4/09/2021/W 

  

1. Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania za lata 

2021-2022. 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

2. Kod CPV: 79212100-4 

 

3. Termin realizacji zamówienia:  

do 15 marca 2022 r. badanie sprawozdania za rok 2021; 

do 15 marca 2023 r. badanie sprawozdania za rok 2022. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:  

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Wykonawca, który: 

1) jest wpisany na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów; 

2) posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych; 

3) spełnia wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1089 ze zm.) oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich 

niezależności; 

4) dysponuje biegłym rewidentem wpisanym do rejestru biegłych rewidentów i w 

związku z tym spełnia warunki określone w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych 

rewidentach; 

5)  w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał co najmniej  

2 zamówienia, polegające na badaniu i ocenie sprawozdania finansowego jednostek 

podlegających Prawu o szkolnictwie wyższym i nauce uczelni wyższych (tekst 

jednolity Dz.U. 2021 poz. 478), tj. uczelni wyższych, instytutów badawczych lub/i 

instytutów Łukasiewicza. 

 

5. Wybór oferty: 

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości wyboru podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdania finansowego dokonuje Prezes Centrum Łukasiewicz. Przesłana 

oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.  
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6. Wymagane dokumenty:  

1) formularz ofertowy -  Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 

2) zaświadczenie (wyciąg z rejestru) potwierdzające wpis Wykonawcy na listę firm 

audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, na 

potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 4.1); 

3) kopia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, na potwierdzenie spełniania 

warunku opisanego w pkt 4.2); 

4) oświadczenie firmy audytorskiej oraz podpisane oświadczenie biegłego rewidenta 
mającego przeprowadzić badanie, o spełnianiu wymogów niezależności, o których 
mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 ze zm.) oraz o 
nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, na potwierdzenie spełniania 
warunku opisanego w pkt 4.3) - na Formularzu ofertowym;  

5) oświadczenie firmy audytorskiej o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta 
osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez 
nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, na 
potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 4.4) – na Formularzu 
ofertowym; 

6) wykaz, na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 4.5) – Załącznik nr 3 

do Ogłoszenia. 

 

7. Istotne postanowienia umowy: 

1) Wykonawca przeprowadzi metodą pełną badania przychodów ze sprzedaży 
usług badawczo-rozwojowych (PKWiU 72) – sprawozdanie z przeprowadzenia 
takiego badania musi znaleźć się w sprawozdaniu z badania sporządzonym przez 
biegłego rewidenta. 

2) Wykonawca poniesie odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody 
poniesione przez badaną jednostkę w wyniku jego działalności. 

3) Wykonawca wyznaczy do przeprowadzenia badania biegłego rewidenta, który 
zna specyfikę działania uczelni wyższych, instytutów badawczych lub/i 
instytutów Łukasiewicza, w tym zasady rozliczania środków publicznych. 

4) Warunki płatności: w każdym roku płatność w wysokości 80% nastąpi 14 dni po 
podpisaniu protokołu odbioru sprawozdania; płatność w wysokości 20% nastąpi 
14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Prezesa Centrum 
Łukasiewicz.  

5) Umowy zostanie rozwiązana w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy, 
którą stanowią w szczególności okoliczności wskazane w art. 66 ust. 7 ustawy o 
rachunkowości.  

6) Wykonawca wykona całość zamówienia, na każdym jego etapie, bezpośrednio 
przez biegłego rewidenta 
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7) Sposób, miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Zaproszenia w terminie do 15.09.2021 r.  do godz. 1000. 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  a 

następnie:  

• złożyć osobiście w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Organizacji i 

Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" w pok. nr 505  

• lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 

Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ” ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa  

• lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

zamowienia@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl. 

 


