
1 

 

„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 

 
 

Kiełpin,  dnia 09 października 2017 r. 

 

 

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT .  
(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) 

 
 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO; 

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.  

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

NIP 118-07-46-143, REGON 012271362, kapitał zakładowy 11.098.500 zł. 

Tel. 22-751-33-79, 22-751-21-75, fax. 22-751-33-79 wew. 25,  

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu: 

 

Badanie sprawozdania finansowego wraz z audytem prawidłowości ustalenia 

wynagrodzenia za rok obrotowy 2017r. 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA; 

 

2.1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

2.2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania 

ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

2.3. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert.  

2.4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (podstawa prawna art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.).  

W związku z tym informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających 

ofertę tylko na ich wniosek, a od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki 

odwoławcze. 

2.5. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia. 

2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 
 

Część A – Badanie sprawozdania finansowego. 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania (metodą pełną) sprawozdania 

finansowego Zamawiającego, sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2017 r. za 

okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 
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3.2. Badanie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1047 ze zm.) - dalej „ustawa o rachunkowości”; 

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

oraz nadzorze publicznym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) – dalej „ustawa o 

biegłych rewidentach”. 

3.3. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta 

pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z 

zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno 

przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej 

jednostki. Raport powinien przedstawiać w szczególności zakres wskazany w art. 65 

ust 5 ustawy o rachunkowości.  

3.4. Opinia, o której mowa w pkt 3.3., powinna w szczególności stwierdzać, czy badane 

sprawozdanie finansowe: 

1) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; 

2) zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości; 

3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, 

statutem lub umową; 

4) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, a w 

odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte w 

tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 i zgodne są z 

informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 

3.5. Opinia i raport powinny wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania 

dokumentacji rewizyjnej. Powinny one umożliwić biegłemu rewidentowi, 

niebiorącemu udziału w badaniu, prześledzenie jego przebiegu i znalezienie 

uzasadnienia dla opinii wyrażonej o badanym sprawozdaniu finansowym. 

3.6. Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego podpisuje kluczowy biegły 

rewident przeprowadzający badanie. 

 

 

Część B - Audyt prawidłowości ustalenia stawki rekompensaty z tytułu świadczenia usługi 

publicznego transportu zbiorowego, otrzymywana na podstawie umowy wykonawczej z 

Gminą Łomianki za rok 2017. 

 

3.7. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu ex-post, sprawdzającego czy 

rekompensata (wynagrodzenie) z tytułu świadczenia usługi publicznego transportu 

zbiorowego, otrzymywana na podstawie umowy wykonawczej z Gminą Łomianki jest 

zgodna z zasadami pomocy publicznej, w tym czy nie została przyznana Spółce w 

nadmiernej wysokości. 

3.8. Audyt ma na celu sprawdzenie prawidłowości stosowania:  

a) czy dofinansowanie było przeprowadzane prawidłowo zgodnie z umową 

wykonawczą, a dane dotyczące rozliczenia umowy znajdują potwierdzenie w 

dokumentacji księgowej; 

b) prawidłowości stosowania Rozporządzenia Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23.10.2007 r. w odniesieniu do ustalenia wysokości rekompensaty; 

3.9. Zakres audytu ex-post — powinien być przeprowadzony równolegle do sporządzanego 

sprawozdania finansowego Spółki, tak żeby raport audytora obejmował wyniki 

sporządzanego sprawozdania finansowego Spółki i odwrotnie.  

3.10. Zasady współpracy pomiędzy Spółką a niezależnym audytorem: 

a) przekazywane informacje, materiały, dane przekazywane są wyłącznie do wiedzy 

niezależnego audytora i nie mogą być przez niego przekazywane innym 

podmiotom. 
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b) audytor dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku 

audytu dowodów. 

c) wyniki przeprowadzonego audytu niezależny audytor przedstawią w raporcie z 

audytu.  

d) spółka, po otrzymaniu raportu z audytu może zgłosić pisemnie umotywowane 

zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w raporcie. 

  

4. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM - Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.: 

4.1. Zamawiający jest spółką komunalną, której właścicielem w całości jest Miasto i Gmina  

Łomianki; 

4.2. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: 103 osoby; 

4.3. Suma bilansowa na koniec roku obrotowego (2016) wynosi: 14.764.460,62 zł; 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I SPOSÓB ZAPŁATY; 

5.1. Termin wykonania opracowania – do 31 marca 2018r. 

5.2. Zapłata nastąpi na rachunek Wykonawcy – po wykonaniu usługi, przelewem w 

terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

6.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

6.3. Aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów 

prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

6.4. Kopię aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM;  

 

Zamawiający  nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.  

 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;  

 

8.1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze 

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

8.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo (w oryginale 

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), do podpisania 

oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z 

dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 

8.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach 

rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie 

pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu. 

8.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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8.5. Osoby do kontaktu – ze strony Zamawiającego 

Bogdan Marcińczyk – Prezes, mail: bogdanmarcinczyk@kmlomianki.info,  

tel. 22-751-33-79 wew. 20. 

 Maria Jankowska-Bujnowska- Główna Księgowa, mail księgowosc@kmlomianki.info,  

tel. 22-751-33-79 wew. 24 

 

9. TERMIN SKŁADANIA  OFERT;  

 

9.1. Termin składania ofert upływa dnia 16 października 2017 r. do godz. 10:00. 

9.2. Oferty należy przesłać/składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie, z 

zachowaniem formy pisemnej na adres Zamawiającego: Komunikacja Miejska 

Łomianki Sp. z o.o., 05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 244, parter.  

9.3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.  

9.4. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, prześle protokół z otwarcia ofert.  

 
10. OPIS KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERT;  

 

10.1. Przy ocenie ważnych ofert (nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez 

uprawnionych Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania) 

Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i wagami: Cena 100%. 

10.2. Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wyboru Wykonawcy do badania 

sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe 

jednostki. Zarząd jednostki nie może dokonać takiego wyboru. 

 

 

11. ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA 

 

11.1. Formularz oferty – załącznik. nr 1. 

11.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 

nr 2 

11.3. Wzór umowy - załącznik nr 3. 

 

 

Prezes Zarządu 

Bogdan Marcińczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bogdanmarcinczyk@kmlomianki.info
mailto:księgowosc@kmlomianki.info
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz oferty  

 

.................................................. 

(pieczęć firmowa) 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

 

 .......................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy: 

 

............................................................................................................................ 

 

Forma organizacyjno prawna: ...................................................................................... 

 

NIP:  .......................................................; REGON:......................................... 

 

 

Nr telefonu  .........................................; Nr telefaxu  ...........................................  

 

e-mail …..................... 

                 

 

Składając ofertę w postępowaniu na:  

 

Badanie sprawozdania finansowego wraz z audytem prawidłowości ustalenia 

wynagrodzenia za rok obrotowy 2017r. 

 

Za kwotę netto: .…………………………… 

Kwota brutto: ………………………………( słownie ……………………………………) 

1. OŚWIADCZAMY, że zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty składające się 

na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ – tj. 14 dni od 

daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

4. OŚWIADCZAMY, że wzór umowy  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 
………………………………………………………… 

 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 
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         Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

 

 

 

.................................................. 

(pieczęć firmowa) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu:  

 

Badanie sprawozdania finansowego wraz z audytem prawidłowości ustalenia 

wynagrodzenia za rok obrotowy 2017r. 

 

oświadczam/my, że spełniamy warunki dotyczące: 

 

1) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności  jeżeli 

przepisy  prawa nakładają  obowiązek  ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem   technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5) Oświadczam/my, że przystępując do postępowania na udzielenie zamówienia nie złożono 

wniosku o ogłoszenie upadłości ani nie ogłoszono upadłości. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 

 

 

 

 

 
………………………………………………………… 
 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

WZÓR - UMOWY 

 

zawarta w Łomiankach, w dniu …………..…r. pomiędzy: 

 

Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. z siedziba w Kiełpinie ul Rolnicza 248, 05-092 

Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000099681, zwaną w treści umowy 

„Zamawiającym”, NIP 118-07-46-143, reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu - Bogdana Marcińczyka 

 

a 

................................................................................ 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

……………………..…………………………………….., z siedzibą w ……………………… 

przy ulicy …………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy…………………..………….………  …….. Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, 

NIP ……………………….., reprezentowanym 

przez:…………………………………………………. 

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) 

(imię i nazwisko) ………………..…………………………………………..…….., działającym 

pod firmą …………..…………..…………………………………………                   z siedzibą w 

…………………. przy ulicy ……………………......, wpisanym do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, zwanym w treści umowy 

„Wykonawcą”, NIP …………………, regon…………….. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania (metodą pełną) sprawozdania 

finansowego Zamawiającego, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 

opisanego jako Cześć A. 

 

Przedmiotem zamówienia jest również audyt prawidłowości ustalenia stawki rekompensaty z 

tytułu świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego, otrzymywane na podstawie 

umowy wykonawczej z Gminą Łomianki za rok 2017 opisanego jako Część B. 

 

 

Część A. 

1. Badanie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 

1047 ze zm.)  - dalej „ustawa o rachunkowości”; 

2) ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym  

(t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) – dalej „ustawa o biegłych rewidentach”. 

3) krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów (uchwała nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 

lutego 2010 r.). 

2. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta 

pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z 

zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia 

sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Raport 
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powinien przedstawiać w szczególności zakres wskazany w art. 65 ust 5 ustawy o 

rachunkowości.  

3. Opinia, o której mowa w pkt. 2, powinna w szczególności stwierdzać, czy badane 

sprawozdanie finansowe: 

1) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; 

2) zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości; 

3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem 

lub umową; 

4) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, a w 

odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte w tym 

sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 i zgodne są z informacjami 

zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 

4. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzi biegły rewident .................... (imię i 

nazwisko), wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę 

Biegłych Rewidentów pod numerem .................... .  

5. Zarówno podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych .................... (nazwa), 

nr ewidencyjny ...................., jak i uczestniczący w badaniu biegły rewident wraz z osobami 

współpracującymi, deklarują, ze pozostają niezależni od badanej jednostki i spełniają 

warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu 

finansowym - w rozumieniu art. 56 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym. 

6. Jeżeli Wykonawca, oprócz biegłego rewidenta, zatrudni do badania osoby nieposiadające 

uprawnień biegłego rewidenta, to ryzyko z tego tytułu obciążać będzie Wykonawcę i 

biegłego rewidenta nadzorującego pracę osób nieposiadających uprawnień. 

7. Wyniki badania zostaną przedstawione w formie opinii niezależnego biegłego rewidenta 

wraz z uzupełniającym ją raportem. 

 

Cześć B – audyt prawidłowości ustalenia stawki rekompensaty z tytułu świadczenia usługi 

publicznego transportu zbiorowego, otrzymywanej na podstawie umowy wykonawczej z 

Gminą Łomianki. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu ex-post, sprawdzającego czy 

rekompensata (wynagrodzenie) z tytułu świadczenia usługi publicznego transportu 

zbiorowego, otrzymywana na podstawie umowy wykonawczej z Gminą Łomianki jest 

zgodna z zasadami pomocy publicznej, w tym czy nie została przyznana Spółce w 

nadmiernej wysokości. 

2. Audyt ma na celu sprawdzenie prawidłowości stosowania:  

a) czy dofinansowanie było przeprowadzane prawidłowo zgodnie z umową 

wykonawczą, a dane dotyczące rozliczenia umowy znajdują potwierdzenie w 

dokumentacji księgowej; 

b) prawidłowości stosowania Rozporządzenia Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23.10.2007 r. w odniesieniu do ustalenia wysokości rekompensaty; 

3. Zakres audytu ex-post — powinien być przeprowadzony równolegle do sporządzanego 

sprawozdania finansowego Spółki, tak żeby raport audytora obejmował wyniki 

sporządzanego sprawozdania finansowego Spółki i odwrotnie.  

4. Zasady współpracy pomiędzy Spółką a niezależnym audytorem: 

a) przekazywane informacje, materiały, dane przekazywane są wyłącznie do wiedzy 

niezależnego audytora i nie mogą być przez niego przekazywane innym podmiotom. 

b) audytor dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku 

audytu dowodów. 

c) wyniki przeprowadzonego audytu niezależny audytor przedstawią w raporcie z 

audytu.  
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d) spółka, po otrzymaniu raportu z audytu może zgłosić pisemnie umotywowane 

zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w raporcie. 

 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do sporządzenia i udostępnienia Wykonawcy sprawozdania 

finansowego za rok 2017 rok, obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w 

kapitale własnym oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, sporządzone według wzoru i 

ujawniające informacje w zakresie określonym przepisami Ustawy oraz aktów wykonawczych 

do Ustawy, mających zastosowanie do Zamawiającego. Udostępnienia Wykonawcy 

sprawozdania z działalności Zamawiającego za rok 2017. 

2. Składania Wykonawcy pisemnych oświadczeń dotyczących, w szczególności: 

1) uznania przez Zamawiającego odpowiedzialności za sporządzenie sprawozdań 

finansowych oraz ich prawidłowości, rzetelności i jasności, 

2) stwierdzenia, że według wiedzy i najlepszej wiary Zamawiającego, przedłożone  

sprawozdania finansowe są wolne od istotnych błędów i przeoczeń, 

3) potwierdzenia kompletności udostępnionych Wykonawcy ksiąg rachunkowych  

i sprawozdań finansowych, 

4) przestrzegania przez Zamawiającego, według jego wiedzy i najlepszej wiary, 

przepisów prawa i warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia 

prowadzonej działalności gospodarczej, a zwłaszcza możliwości jej kontynuacji, 

5) kompletności ujęcia w ewidencji pozabilansowej i sprawozdaniach finansowych 

zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową 

Zamawiającego, a w szczególności: zastawów, poręczeń, zobowiązań warunkowych, 

6) posiadania tytułów prawnych do wszystkich aktywów, 

7) kompletności udostępnionych Wykonawcy umów dotyczących pożyczek i kredytów,  

8) spraw przygotowanych do postępowania sądowego i znajdujących się w toku tego 

postępowania, 

9) zdarzeń mogących mieć wpływ na treść Opinii, które nie zostały ujęte w 

przedłożonych dokumentach a były znane Zamawiającemu w czasie wykonywania 

umowy, 

10) kompletności ujawnionych Wykonawcy zdarzeń po dacie sprawozdań finansowych, 

mogących mieć wpływ na trafność formułowanych przez Wykonawcę Opinii. 

3. Zamawiający zapewnia udostępnienie biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie 

sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę 

dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udziela 

wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń - niezbędnych do wydania opinii 

biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym jednostki. 

4. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do stałego współdziałania z biegłym rewidentem, 

zabezpieczenia organizacyjno-dokumentacyjnej strony badania (w tym udostępniania 

dokumentów, umów, statutów, zamówień, analiz, protokołów z kontroli, sprawozdań, 

zarządzeń, protokołów posiedzeń Zarządu, instrukcji) będzie Główny Księgowy. 

 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego na tak 

dobranych próbach ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, aby dokumentacja z 

badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii wraz z raportem z 

badania sprawozdania finansowego. Dobór ksiąg i dowodów do badania zostanie 
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poprzedzony przeglądem funkcjonowania u Zamawiającego systemu rachunkowości i 

systemu kontroli wewnętrznej. 

2. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zaplanować swoje badanie w sposób 

umożliwiający wykrycie tych błędów i nieprawidłowości, które mogłyby mieć istotny wpływ 

na sprawozdanie finansowe. Z uwagi jednak na fakt, iż badanie sprawozdania finansowego 

ma na celu dostarczenie wysokiej, ale nie absolutnej pewności, wiarygodności informacji 

zawartych w sprawozdaniu finansowym, Wykonawca zastrzega, że istnieje ryzyko, iż 

podczas badania mogą nie zostać ujawnione nieprawidłowości i błędy ksiąg rachunkowych 

lub sprawozdania finansowego, a także sporządzonych przez Zamawiającego obliczeń 

podatkowych. W związku z tym, a także z uwagi na zmieniające się interpretacje prawa (w 

tym podatkowego), Zamawiający nie będzie rościł do Wykonawcy pretensji w przypadku 

wystąpienia zmian w rozliczeniach i ustaleniach za okres roku objętego badaniem, 

dokonanych przez organy kontrolne, w tym podatkowe. 

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zauważonych w trakcie badania istotnych 

nieprawidłowościach. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek 

niewykrycia wszystkich błędów i nieprawidłowości, o których mowa w § 3 ust. 2. 

4. Wykonawca i osoby uczestniczące w jego imieniu w badaniu sprawozdania finansowego 

Zamawiającego są zobowiązani do traktowania z najwyższą poufnością informacji i 

materiałów uzyskanych podczas realizacji niniejszej umowy oraz zachowania w tajemnicy 

faktów i okoliczności poznanych w toku badania wobec osób trzecich. 

5. Wykonawca będzie informował na bieżąco Zamawiającego o istotnych sprawach, które 

zwrócą jego uwagę podczas przeprowadzania badania sprawozdania finansowego i 

kwalifikują się do ujęcia w raporcie. 

 

§ 4 

Terminy wykonania i warunki płatności 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 31 marca 2018r. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu opinię wraz z raportem z badania w ilości 4 egzemplarzy w wersji 

papierowej oraz 1 egz. na płycie CD lub mailem. 

2. Za wykonaną usługę Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę umową netto .................... zł, 

powiększoną o podatek VAT  w kwocie .................... zł, tj. łącznie brutto .................... zł 

(słownie: .................... złotych). 

3. Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze VAT w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę opinii i 

raportu z badania oraz prawidłowo wypełnionej faktury. 

4. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości 

zamówienia brutto określonego w pkt. 2 za każdy dzień zwłoki.  

5.  W przypadku uzasadnionych przeszkód w realizacji zamówienia, Zamawiający może 

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania umowy. Warunkiem uznania  

że przeszkoda wystąpiła, jest spisanie przez strony notatki obejmującej opis przeszkody i termin 

jej wystąpienia. 

 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Opinia i raport sporządzone przez Wykonawcę przeznaczone są do wyłącznego statutowego 

organu Zamawiającego uprawnionego do wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Zamawiającego i nie powinny być ujawnione osobom trzecim, 

chyba że wymagają tego przepisy obowiązujące Zamawiającego lub Wykonawcę. 
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby trzeciej, której opinia lub 

raport zostaną przedstawione lub w której posiadaniu się znajdą. 

2. W razie wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia co do prawidłowości lub rzetelności 

sprawozdania finansowego, wydania opinii negatywnej lub odstąpienia od wydania opinii ze 

względu na okoliczności uniemożliwiające sformułowanie opinii, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu pisemne uzasadnienie, wskazując powody sformułowania takiej opinii lub 

odstąpienia od wydania opinii. 

3. Zmiany umowy wymagają dla ich ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

5. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących powstać w wyniku realizacji 

niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

Wykonawca       Zamawiają 


