
         Lublin, dnia 08-09-2016 roku 

 

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki ogłasza postępowanie w sprawie zbierania ofert 

na wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania 

badania i oceny sprawozdania finansowego za rok 2016. 

 

Termin składania ofert do dnia 19 września 2016 roku. 

 

Oferty składać mogą podmioty: 

 posiadające uprawnienia do wykonywania badania sprawozdań finansowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Z 2016 r. poz.1047) 

potwierdzone stosownymi dokumentami; 

 spełniające warunki do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, o których mowa 

w art. 47 i nast. Ustawy 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 2016 r. poz. 1000 ) w związku z art. 66 ust.4-6 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości; 

 posiadające doświadczenie w przeprowadzeniu badań sprawozdań finansowych podmiotów, 

w tym podmiotów prowadzących działalność leczniczą. 

 

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać: 

 informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru 

biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań 

finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów; 

 adres oferenta ( w tym adres e-mail) oraz wskazanie osoby do kontaktów wraz z podaniem 

numeru telefonu; 

 aktualny odpis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej i NIP; 

 oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania badania sprawozdań finansowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, potwierdzone stosownymi 

dokumentami; 

 oświadczenie o spełnianiu warunków do przeprowadzenia badania sprawozdań 

finansowych, o których mowa w art. 47 i nast. Ustawy 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 2016 r. poz. 1000 ); 

 cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej 



opinii i raportu uzupełniającego opinię biegłego rewidenta, płatnego po wykonaniu umowy  

( 5 sztuk w wersji papierowej), wraz z wersją elektroniczną na płycie CDR; 

 określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób i 

posiadanych uprawnień; 

 określenie terminu przeprowadzenia badania, nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku; 

 projekt umowy; 

 lista badanych podmiotów przez Oferenta, w tym podmiotów prowadzących działalność 

leczniczą w ciągu ostatnich pięciu lat. 

 

Oferty w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania 

finansowego za 2016 rok” należy dostarczyć zamawiającemu do dnia 19 września 2016 roku na 

adres:       

                            Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 

ul. Jaczewskiego 2 

20-090 Lublin 

KANCELARIA 

Informacje udzielane są drogą e-mailową: nawlatyna.agnieszka@imw.lublin.pl 

 

Dodatkowe informacje: 

 zawarcie umowy nastąpi w terminie umożliwiającym udział wybranego podmiotu w 

inwentaryzacji znaczących składników majątkowych Zamawiającego zgodnie z art. 66 ust. 5 

ustawy o rachunkowości: 

 wymagalny minimalny czas spędzony przez biegłego rewidenta na terenie Instytutu  przy 

badaniu sprawozdania finansowego za 2016 r. - 5 dni roboczych tzn. 40 godzin: 

 wymagany jest bezpośredni udział biegłego rewidenta w przeprowadzonej inwentaryzacji w 

Instytucie w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r.: 

 oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane i 

zostaną zwrócone oferentom bez otwierania: 

 wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu: 

 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje organ 

zatwierdzający sprawozdanie finansowe – Minister Zdrowia; 

 przy wyborze najkorzystniejszej oferty organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe 

stosuje kryterium czy zainteresowany podmiot badał sprawozdanie finansowe danego 

Instytutu w przeciągu ostatnich trzech lat nie więcej niż jeden raz. 
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