
1 
 

PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.      Gorzów Wlkp. 19 marca 2019 

ul. Walczaka 1 

66 – 400 Gorzów Wlkp. 

tel. + 48 697 982 438 

email. zarzad@psonigorzow.org.pl 

http://www.psonigorzow.org.pl 

 

Zaproszenie 

do złożenia przez uprawnione podmioty oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 

organizacji pożytku publicznego PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.  

 

Zgodnie z art.23 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2018r. poz. 450, 690, 723 i 1365) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018r. 

zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego organizacji pożytku 

publicznego PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.  

 

Zadanie wyłączone ze stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt.8 Dz.U. Nr 

113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp. z 

siedzibą przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie Wlkp. 

NIP: 5991745978 

Regon: 210011923 

Adres strony internetowej: http://www.psonigorzow.org.pl 

email: zarzad@psonigorzow.org.pl 

Rodzaj Zamawiającego: Stowarzyszenie 

Status organizacji pożytku publicznego: TAK 

Zamawiający jest płatnikiem VAT:  NIE 

Zamawiający prowadzi zadania publiczne TAK 

Zamawiający w roku obrotowym 2018 otrzymał 6607019,82 zł kwotę dotacji 

Zamawiający w roku obrotowym 2018 osiągnął przychody w wysokości 7965505,18zł.  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w tym 

sporządzenie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania, w tym pisemnej opinii wraz z 

raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z mającymi zastosowanie przepisami 

dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także z przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości. Opinia powinna wskazywać wynik finansowy badanej jednostki oraz określić, czy 

sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Zamawiającego. 

Badanie sprawozdania finansowego winno zostać przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 

września 1994 o rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w 

sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego oraz zgodnie                                
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z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym. 

2. Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego: 

Badanie za rok 2018 do dnia 10.05.2019 r.  

Badanie za rok 2019 do dnia 08.05.2020 r. 

 

3. Od biegłego rewidenta Zamawiający poza badaniem sprawozdania finansowego oczekuje spotkania 

informacyjnego z Zarządem Koła i Komisją Rewizyjną Koła po zakończeniu badania sprawozdania 

finansowego.  

4. Sposób sporządzenia oferty 

 Oferta powinna zostać sporządzona na załączonym Formularzu oferty. 

 Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Cenę oferty należy podać z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). 

 Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

5. Sposób złożenia ofert 

Ofertę należy złożyć do dnia 01.04.2019r. do godziny 14.00 – w siedzibie Stowarzyszenia ul. Walczaka 

1 66-400 Gorzów Wlkp. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2018/2019 PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. oraz nazwą i adresem 

Oferenta osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wysłania oferty za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpłynięcia oferty do 

siedziby Koła PSONI. 

Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Wykonawca może złożyć 

wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Dokumenty ofertowe muszą 

być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta (tzn. zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w 

oryginale należy dołączyć do oferty. 

Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 

adnotacją określającą datę jej przyjęcia. Oferty będą przechowywane w sposób gwarantujący ich 

nienaruszalność do czasu otwarcia ofert. 

6. Kryteria wyboru oferty: 

Cena = 100 %; wybrana zostanie oferta z najniższą zaproponowaną ceną wykonania usługi. 

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca wraz        z 

formularzem oferty składa: 
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a) informacje o oferencie, tj.: 

 Forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 aktualna polisa OC podmiotów uprawnionych do badania; 

b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wchodzących w skład 

zespołu przeprowadzającego badanie ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej              

i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

8. Informacja o sposobie udzielania wyjaśnień do składania ofert 

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Oferentami jest Pani Karolina Chuda. 

Telefon kontaktowy: 530 128 762, e-mail: ksiegowosc@psonigorzow.org.pl  

9. Otwarcie ofert i informacja o wyborze Wykonawcy 

a) Oferty zostaną otwarte w terminie: 01.04.2019 r. o godzinie 14:05 

b) Zamawiający sporządzi protokół z wyboru ofert zawierający: nazwę i adres każdego  z 

oferentów, nazwę i adres Wykonawcy wybranego w wyniku otwarcia ofert, cenę oferowaną 

przez Wykonawcę wybranego w wyniku otwarcia ofert. Zamawiający umieści informację o 

wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej: www.psonigorzow.org.pl 

c) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. W związku z faktem, iż 

jest to badanie ustawowe w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym umowa zostanie podpisana na 

dwa lata. 

d) W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 

10. Informacje pozostałe 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny 

oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez 

wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

d) Umowa zostanie zawarta na wzorze opracowanym przez Zamawiającego, który będzie 

uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy. 

e) Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

mailto:ksiegowosc@psonigorzow.org.pl
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f) Biegły rewident oraz firma audytorska są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie 

informacje i dokumenty, do których mieli dostęp w trakcie wykonywania czynności rewizji 

finansowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. 

11. Załączniki: 

Formularz ofertowy 

 

 


