
RI.271.2.17.2017       Grodzisko Dolne 08.08.2017 

Zapytanie ofertowe 

dotyczące przeprowadzenia audytu wewnętrznego 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Grodzisko Dolne, reprezentowana przez Wójta Gminy – Jacka Chmurę, z siedzibą w Grodzisku 

Dolnym 125A, 37-306 Grodzisko Dolne 

NIP: 816-15-70-014 

REGON: 690581710 

tel./fax 17 2428265 

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl 

www.grodziskodolne.pl; www.bip.grodziskodolne.pl 

 

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie 

Grodzisko Dolne (od 16.08.2017r. do 31.01.2019r.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (tj. DZ. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych  

w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodzisko Dolne. 

1. Usługa obejmowała będzie w szczególności: 

1) opracowanie procedur audytu wewnętrznego w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy, 

2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 283 ustawy  

o finansach publicznych (w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy), 

3) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka, 

4) przeprowadzenie analiz ryzyka, 

5) przeprowadzenie zaplanowanych – min. 6 zadań audytowych (min. 2 w roku 2017), 

6) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu, 

7) przygotowanie sprawozdań z wykonania audytu za 2017 i 2018r., 

8) przeprowadzenie czynności doradczych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego,  

a w uzasadnionych przypadkach poza planem. 

Audyt należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r.  

w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015r.  

poz. 1480) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu 

wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015r. poz. 1480). 

 

Wymagania dotyczące Wykonawcy: 

- zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 

1870 ze zm.), 

- doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 audytów wewnętrznych lub usług  

o podobnym charakterze w jednostkach sektora finansów publicznych, w okresie ostatnich 3 lat. 

 

Termin realizacji: 

Od 31.08.2017r. – 31.01.2019r. 

 

 

 

mailto:urzad@grodziskodolne.pl
http://www.grodziskodolne.pl/
http://www.bip.grodziskodolne.pl/


Forma i miejsce złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do 18 sierpnia 2017r. do godz. 12.00 w formie pisemnej: 

- do sekretariatu Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym, 37-306 Grodzisko Dolne 125A, pok. 17 

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@grodziskodolne.pl 

- faxem na nr: 17 2428265 

Tryb postępowania: 

Zapytanie ofertowe 

 

Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena brutto – 100%. 

Instrukcja dla oferenta: 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Wraz z ofertą należy przedłożyć wykaz usług przeprowadzonego audytu wewnętrznego  

w jednostkach sektora finansów publicznych (potwierdzenie wymagań określonych w warunkach 

udziału w niniejszym postępowaniu) – załącznik nr 2. 

5. Zamawiający informuje, że w/w dokumenty nie będą podlegały uzupełnieniu po złożeniu oferty. 

 

Ogłoszenie wyników: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie kompletną oraz odpowiadać 

będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny.  

2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy 

brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, jednocześnie zamieszczając niniejsze 

zawiadomienie na stronie internetowej www.grodziskodolne.pl oraz w swojej siedzibie na tablicach 

ogłoszeń. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający informuje, że po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostanie przyjęty częściowy 

system rozliczania (po wykonaniu poszczególnych etapów wskazanych przez Zamawiającego), 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć kopie dokumentów 

potwierdzone za zgodność z oryginałem poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje  

do przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 

Osoba wyznaczone do kontaktów: 

Barbara Jużyniec – Skarbnik Gminy Grodzisko Dolne, tel. 17 2428265, skarbnik@grodziskodolne.pl 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Informacja o wykonywanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych 
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            Załącznik nr 1 

      FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NIP:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

REGON: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 

Gminie Grodzisko Dolne” za: 

 

cena netto: …………………………………………………………………………. zł 

 

podatek Vat: ……………………………………………………………………….. zł 

 

cena brutto: ………………………………………………………………………… zł 

 

słownie brutto ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że jestem/nie jestem płatnikiem podatku Vat. 

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:  

- oświadczenie osoby fizycznej niebędącej płatnikiem podatku Vat* 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

        …………………………………………………… 

         Podpis osoby uprawnionej 

 

*  Niepotrzebne skreślić 

Osoba fizyczna, niebędąca płatnikiem podatku Vat zobowiązana jest do złożenia oświadczenia 

stanowiącego załącznik do formularza ofertowego 

 

 



        Załącznik do formularza ofertowego 

………………………………………………………. 

                  Wykonawca      ………………………………… dn. ……………… 

 

Oświadczenie  

osoby fizycznej niebędącej płatnikiem podatku Vat 

 

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Miejsce i data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczam, że oprócz umowy zawartej z Wami wykonują umowę zlecenia na rzecz:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(wymienić zakład pracy lub zleceniodawcę) 

 

z wynagrodzeniem powyżej*/poniżej najniższego wynagrodzenia. 

5. Informuję, że: 

1) jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w ………………………… wymiarze czasu pracy  

w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wymienić zakład pracy) 

z wynagrodzeniem powyżej*/poniżej najniższego wynagrodzenia, 

2) jestem*/nie jestem zarejestrowany(a) jako bezrobotny(a), 

3) jestem objęty(a) odrębnymi przepisami w zakresie ubezpieczeń społecznych (np. ubezpieczenie 

społeczne rolników KRUS) tak*  nie* 

4) jestem studentem tak*    nie * 

5) jestem uprawniony(a) do emerytury (renty) ustalonej obecnie przez oddział ZUS  

w …………………………………………………….. od dnia …………………………………………………….. 

6) prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu jestem objęty(a) ubezpieczeniem społecznym    

tak*    nie * 

6. Wnoszę o objęcie ubezpieczeniem społecznym na zasadzie dobrowolności z tytułu wykonywania 

umowy zlecenia od dnia ………………………………………………………………. 

7. O wszelkich zaistniałych zmianach dotyczących danych zawartych w oświadczeniu zobowiązuję się 

niezwłocznie powiadomić Zleceniobiorcę. 

 

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 kodeksu karnego za 

zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i poniosę wszelkie konsekwencje z tym związane. 

 

       ……………………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić     data i podpis składającego oświadczenie  

 



 

           Załącznik nr 2 

……………………………………………………… 

nazwa Usługodawcy, adres, tel./fax 

 

 

Informacja 

o wykonywanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych 

 

Lp. Jednostki sektora finansów publicznych,  
w których przeprowadzono audyt  
i tematyka audytów 

Liczba 
przeprowadzonych 
audytów 

Data (rok) 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

 

…………………………………………. Dnia ………………………………. 

 

 

       …………………………………………………………. 

                      Podpis Wykonawcy 

 


