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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 4/09/2021/W 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego, 

sporządzonego za rok 2021 i za rok 2022 oraz wydanie przez biegłego rewidenta 

sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Instytutu za każdy rok objęty 

badaniem.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia sprawozdania z 

przeprowadzonego badania (w odniesieniu do każdego badanego roku), 

stwierdzającego czy sprawozdanie finansowe Instytutu rzetelnie i jasno przedstawia 

sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Zamawiającego, zgodnie z 

mającymi zastosowanie przepisami prawa i przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości w Instytucie.  

3. W razie wydania w sprawozdaniu opinii zawierającej zastrzeżenia co do 

prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego lub wydania o nim opinii 

negatywnej albo odmowy wydania opinii, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

niezwłocznie stosowne pisemne uzasadnienie ich przyczyn.  

4. Sprawozdanie biegłego rewidenta winno zawierać w szczególności stwierdzenia 

wymagane aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości.  

5. Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego w trybie i na 

zasadach określonych w:  

1) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  

2) ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym,  

3) Krajowych Standardach Badania wydanych przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów,  

4) ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  

5) ustawie z dnia 21 lutego 2019 roku o Sieci Badawczej Łukasiewicz,  

6) zasadach etyki zawodowej biegłych rewidentów.  

6. W przypadku aktualizacji przepisów prawa, także przy uwzględnieniu zmiany 

przepisów. 

7. 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.  

 

 


