ZAPYTANIE OFERTOWE
NA:
„Audyt Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach”

Oznaczenie postępowania: DZ-2501/126/15
upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: www.piwet.pulawy.pl

ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Tel. 081/8893000 , fax. 081/886 25 95

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest :
1. Audyt Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –Państwowego Instytutu Badawczego, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dn. 11 września 2011 . w sprawie
przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (DZ.U.2011
nr 207 poz. 1237).
2. Opis zamówienia wg. CPV: 79212000-3- Usługi audytu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki i zasady realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a) zapytaniu ofertowym , w tym załącznikach do zapytania ofertowego a w szczególności
zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1);
b) ofercie Wykonawcy.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia – do 15.07.2015 r.

3. Opis warunków , które musi spełniać Wykonawca:
I) osoba ta spełnia warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych z dn.
27.09.2009 (Dz. U. nr 157, poz. 1240 , z późn. zm.), tj. audytorem wewnętrznym moŜe być
osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa,
którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wyŜsze wykształcenie;
5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing
Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of
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Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in
Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub
Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złoŜyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego
przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia
studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę
organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi
ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uwaŜa
się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze
czasu pracy nie mniejszym niŜ 1/2 etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i
wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie
z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i
1544).
II) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ,
zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby , o których mowa pkt. I.
5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2);
2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali o najmniej 2
audyty w zakresie rozliczania dotacji o wartości nie mniejszej niŜ 10.000,00 zł kaŜda, z podaniem
ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaj, zakres), dat wykonania i odbiorców, zgodnie z
załącznikiem nr 5 wraz z załączeniem dokumentów, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie,
3) wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie
czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do siwz.
6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
mgr Aneta Kruk aaneta.kruk@piwet.pulawy.pl
tel. 081/8893000 wew.31 00,
7. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany złoŜoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. ZłoŜenie oferty.
Ofertę naleŜy przesłać na następujący adres mailowy: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl do dn.
08.05.2015 do godz 11:00. Oryginał oferty naleŜy przesłać niezwłocznie pocztą.
Zatwierdził w dn……………………………….

2

