
Załąc 

 

   

 

 

      Warszawa,  01.12.2021 r.   

Numer zamówienia: IBE/354/2021  

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za okres 12 
miesięcy kończący się na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2022 r. zgodnie z: 
 
- ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.); 
- ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 
2009 r. Nr 77, poz. 649)    z uwzględnieniem bieżących zmian w przepisach prawnych; 
- krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów w Polsce. 
 
Badaniu podlegać będzie: 

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
2) Bilans 
3) Rachunek zysków i strat 
4) Informacja dodatkowa i objaśnienia 
5) Zestawienie zmian w kapitale własnym 
6) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 

 
Informacje dotyczące Instytutu Badań Edukacyjnych stanowią załącznik nr 2 do 

ogłoszenia.  

2. Termin realizacji zamówienia: 

- do 15 maja 2022 r. za rok obrotowy 2021; 

- do 15 maja 2023 r. za rok obrotowy 2022; 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

 Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

Do udziału w postępowaniu może zgłosić się Wykonawcy, którzy:   

a) posiadają wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: przekazanie, wraz z ofertą, scanu/kopii 

wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych.  

b) przedstawią wykaz doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych 
instytutów badawczych, minimum 2. przebadane jednostki w okresie 
ostatnich 5 lat od złożenia oferty.  



 

   

 

 
Opis weryfikacji spełnienia warunku: wypełnienie załącznik nr 4 do 

ogłoszenia – wykaz spełniania warunków udziału.  

c) przedstawi odpis z KRS;  

Opis weryfikacji spełnienia warunku: przekazanie, wraz z ofertą,  scanu/kopii 

z KRS.  

d) przedstawi skład osobowy zespołu do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego – minimum jeden biegły rewident z 

uprawnieniami, 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: wypełnienie załącznik nr 4 do 

ogłoszenia – wykaz spełniania warunków udziału.  

e) przedstawią podpisane oświadczenia oferenta i biegłego rewidenta 

mającego przeprowadzić badanie o niezależności od badanej jednostki, 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: przekazanie, wraz z ofertą, 

podpisanego oświadczenia przez Wykonawcę; 

f) posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: przekazanie, wraz z ofertą, skanu/kopii 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; 

g) posiada aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu 

składek i podatków, 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: przekazanie, wraz z ofertą, skanu/kopii 

aktualnego zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu składek i 

podatków, 

h) przedstawi projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: przekazanie, wraz z ofertą, projektu 

umowy o badanie sprawozdania finansowego.  

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 
Cena (100 pkt) 

 

 Cena 100% – maksymalnie 100 punktów 
 

Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 
zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie 
ze wzorem: 
 

Liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty                  
ocenianej ) x 100 pkt 

    
Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. 
   
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 

5. Wymagane dokumenty: 

- formularz ofertowy (załącznik nr 3)  

- wykaz spełniania warunków udziału ( załącznik nr 4)  

- kopia/scan wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 



 

   

 

 
- odpis z KRS  

- podpisane oświadczenie oferenta i biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie o 

niezależności od badanej jednostki 

- kopię/scan obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

- aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu składek i podatków, 

- projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego.  

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do  09.12.2021 r. do godz. 12.00, decyduje data wpłynięcia 

oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

▪ złożyć osobiście w pok.  b 3 Instytutu Badań Edukacyjnych/  

▪ lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych,  

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa/  

▪ lub przesłać skan pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl   

 

7. Z Wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu  

ustalenia szczegółowych warunków realizacji zamówienia oraz ceny zamówienia. 

8. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Instytutu Badań Edukacyjnych,  

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa. 

9. Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być 

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie, że w umowie będą uwzględnione następujące 

elementy: 

1) zapis mówiący o odpowiedzialności cywilnej audytora za ewentualne szkody 
poniesione przez badaną jednostkę w wyniku jego działalności, 

2) warunki płatności uzgodnione w taki sposób, aby ostatnia rata w wysokości 
20% uiszczana była po zatwierdzeniu sprawozdania przez Ministra Edukacji i 
Nauki. 

 

 


