
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmi na P uszcza M ari ańska zapt asza do zło żenia o ferty c enowej na :

świadczenie usług audytu wewnętrznego w gminie Puszcza Mariańska

L Dane Zamawiającego:
Gmina p uszcza Mariańska
ul. Stanisław a P apczyńskiego 1

9 6-33 0 Puszcza Mariańska
NIP 8361514865
e-mail : tlrzad@,puszcza-marianska.pl
tel.46 8318151

il. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie
puszczaMariańska na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Audyt wewnętrzny, jako działalnośó niezależnai obiektywna, której celem jest wspieranie

Wójta Gminy Puszcza Mariańska w realizacji celów i zadań Gminy ptzez systematyczną

ocenę kontroli zarządczej orń czynrlości doradcze, powinien być prowadzony prZęZ

usługodawcę w szczęgólności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych ( Dz.U. z 202I t. poz. 1535 ze zm.), rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 4 wrzęśniaż}ll r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy

i wynikach tego audytu (Dz.U. z2018 r. poz.506) oraz standardami audytu wewnętrznęgo
dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi w komunikacie Ministra Rozwoju
i Finansów z 12 grudnia20l6 r. (Dz. Urz. Min. Roz. I Fin. Z 16 grudnia 2016 r. Poz.28).

2. Zakres usługi obejmuje w szczególności:

1) badanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Puszcza
Mariańska;

2) przeprowadzenie zaplanowanych minimum 3 zadań audytowych zgodnie z przepisami

ustaw} i według standardów określonychprzez Ministra Finansów w okresie obowiązywania
umoWy;
3) opracowanie planu audytu na rok 2022;
4) zapewnienie prawidłowego i terminowego przęprowadzenia audytu wewnętrznego;

5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu;

6) sporządzenie informacj i z realizowanych zadańi czynności audytowych;

7) Śporządzanie sprawozdań z prowadzonych zadah audytowych i informacji z czynnoŚci

doradczych;
8) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku

zadania audytowego;
9) analizaobszarów ryzykaw zakresie dziaŁaniaUrzędu Gminy PvszczaMariańska.



ilI. Wymagania Zamawiającego:

Wymagania niezbędne (formalne) :

1) obywatelstwo polskie lub pod warunkiem znajomości językapolskiego zgodnie z zaPisami

art.28'6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia}7 sierpnia}}}9 r. o finansach publicznych - obywatelstwo

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na

podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspÓlnotowego, przysługuje Prawo
po dj ęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypo spol itej P o lskiej ;

2) wykształcenie wyższe;
3i półnuzdolność do czynności prawnychorazkorzystanie zpeŁni praw publicznych;

4) trak karalności zaumyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nieposzlakowanaopinia;
6) co najmniej 3 letni staż pracy wjednostkach administracji publicznej na stanowisku

związanym zprzepro,wadzanięm audytu, lub wykonywanie co najmniej 3\ata działalnoŚci

gospodaiczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku pracy;

7) posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

uj jeden z certyftkitów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing
professional (CGAp), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered

Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self

Assessment (CCSA), Certifięd Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial

Analyst (CFA),
b) ziożony w latach 2003-ż006, z wynikiem pozytywnymegzamin na audytora wewnętrznego

pr ze d ko mi sj ą E gzamtnacyj ną p owo ł aną pr zez Mi ni stra F i nans ó w,

c) uprawnienia biegłego rewidenta,
d') dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem

utończenia studiów podyplomowych w zakresie audyu wewnętrznego, wydanym przez

jednostkę organizacyjną, 
-któ.u 

wdniu wydania dyptómu była uprawniona, zgodnie

Ż odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub

p.u*ny.ń. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa powyzej, uważa się

udokumento*un. Wzęz kierownika jednostki wykonywanie czynnoŚci, w wymiarze czasu

pracy nie mniejszymntzIl2 etatu,związanychzprzęprowadzaniemaudytu wewnętrznego Pod

nadro..* audytora wewnętrznego; rea|izacją czynności wzakresie audytu gosPodarowania

środkami pochodzącymi zbudŹetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi

środkami Ź po*o.y udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia

o Wolnym ńandlu (Enrł;, o titoiy* mowa w ustawie z dnia 16 listopad a 2016 r. o Krajowej

Administracji Skańowej; nadzorowaniem lub wykonywaniem czynnoŚci kontrolnYch,

o ktorych ,nÓ*u w ustawie z dnia23 grudnia 1994 r, o Najwyższej Izbie Kontroli .

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa:

a) ustawy zdnia8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

b) ustawy z dnia27 sierpnia}}}9 r. o finansach publicznych,

c) ustawy z dnia}9 września 1994 r. o rachunkowości,
d) ustawy zdnta 11 września}Ol9 r. Prawo zamówieńpublicznych;
2) wiedza z zafuęsumetodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego;

3i znajomość standardów audytuwewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznYch

- Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnta2016 r.;



4) znajomość standardów kontroli zarządczej - Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnla
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 15, poz.84);
5) obiektywizm, odpowiedzialnośó, dyspozycyjność;
6) umiejętnośó obsługi urządzeńbiurowych;
7) znajomość programów biurowych MS Office.

IV. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni usługodawcy, którzy wykonali
bezpośrednio w ostatnich 3 latach poprzedzających datę składania ofert co
najmniej 5 zad,ań audytowych w jednostkach zobowiązanych do
przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach
publicznych.

V. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania zamówienia- 12 miesięcy od zawarcia umowy.

VI. Kryterium wyboru oferĘ przez Zamawiającego:

Cena: kryterium I00 %. Podana cena będzie ceną ryczałtową.

VII. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego zaŁącznik do zapfianią

- w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust,1 pkt 3 ustawy, wskazanie
o s o bylo s ób w y znaazonej l v,ry znaczo nych do pro wad zenia audYu w ramach o ferty,

- oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3
ustawy o finansach publicznych,

- kopie poświadczonych ,,zazgodnośó z oryginŃęm" dokumentów potwierdzających
posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)
oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust.1 pkt. 5

ustawy o finansach publicznych),

- potwierdzenie przeprowadzeniaw ostatnich 3 latach poprzedzających datę składania
ofert co najmniej 6 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania
audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów,
referencj e, rekomendacj e itd.),

- zgodę osób ftzycznych na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego
zapytania.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

1. Cena wskazanaprzez w ofercie musi:



a) byó podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -
jeśli występuje;

b) uwzględniaó wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówieniaoraz warunkami stawianymiprzezZamawiającego w tym koszty dostawy.

2. Podana cena będzie cenąryczńtową.
3. Cenazawykonanie przedmiotu zamówieniamoże byó tylko jedna (nie dopuszcza się

wariantowości cen) orazniemożę ulec zmianieprzez okres wazności oferty
(związania ofertą).

VIII. Miejsce i terminzłożenia oferty cenowej:

Koperta /opakowanie zawierające ofertę/ powinna być opatrzonanazwą, dokładnym adresem
wykonawcy oraz opisana w sposób następujący,,świadczenie usług audytu wewnętrznego"

Oferty należy składaó w terminie do 28 grudnia 2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie
zamawiĄącego: GminaPuszcza Mariańska, ul. StanisławaPapczyńskiego I,96-330 Puszcza
Mariańska - sekretariat I piętro, pokój nr 8 lub droga pocztową.

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Terminzłl,iązania ofertą: 30 dni (od ostatecznęgo terminu składania ofert)

X. Podpisanie umowy

l. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od
poinformowania go o wyborze oferty. Za,warcie umowy powinno nastąpió w okresie
związania ofertą.

2. Zamawiający zasttzega sobie prawo do nierozstrzygnięciazapytania ofertowego lub
odstąpienia od zaw arcia umowy bez podani a przy czyny .

3. ZamavłiĄący nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

wo:t Sfinv
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Wykonawca:

zamawiaiacvz
Gmina p uszcza Mariańska
ul. Stanisława Papcryńskiego 1

96-330 Puszcza Mariańska

OFERTA CENOWA

W nawiązaniu do zapytania ofeftowego dotyczącego świadczenie usług audytu

wewnętrznego w 2022 rokuskładam ofertę następującej treści

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówieni a częśc zgodnie z wymogami opisu przedmiotu

zamówieni a za następuj ącą cenę:

cena

n etto....,.... " " "' """ 'zł

podatek

VAT........... """"""""""""zł

cena

brutto....... ,"",","",złt

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty zwlązarle zpov,ryższym zamówieniem,

jest ceną ryczałtową.
3. Ośwtadczam, iż óysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem

techniczny m orazoroUu-i Źaotnyroi do wykonania przedmiotu zamówienia,

4. Oświadczam,że:
zapoznaŁeml zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego

zastrzeżeń;
w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizĄi_zamówienia na

warunkach określonyóhw zapytiniu ofertowym, w miejscu i terminie określonymprzez

zamawiającego.
5. oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT
6. Termin wykonńa przedmioiu zamówienia umowy: 12 miesięcy od zawarcia umowy,

7. Termin związaniaofertą: 30 dni
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Osoby do kontaktów zZamawiaiącym

osoba do kontakt ów zzamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

tel. kontaktowy ....,.... faks: """", e-mail

Załączniki:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1)

ż\

3)

(data, czyte|ny podpis wykonawcy)


