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Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia będzie zebranie ofert na badanie sprawozdania finansowego
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
(PIWet –PIB) oraz sporządzenie sprawozdania z badania z terminem wykonania usługi do
dnia 31 marca roku następnego.
1. Forma prawna: instytut badawczy. Instytut działa na podstawie ustawy o instytutach
badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 roku (t. j. Dz. U. 2019 r., poz.1350 ) oraz statutu
zatwierdzonego przez organ założycielski: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z

uwzględnieniem

podpisanych

aneksów

do

statutu

Państwowego

Instytutu

Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Instytut posiada
osobowość prawną. Jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Lublin –
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem 0000118357.
2. Przedmiotem działania Instytutu, zgodnie ze statutem, jest prowadzenie badań naukowych
i prac rozwojowych zmierzających do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych
w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i profilaktyki chorób odzwierzęcych, higieny
i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt oraz
ochrony środowiska, a także wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla
osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.
3. Rokiem obrotowym w Instytucie jest okres 12 miesięcy : od dnia 1 stycznia do dnia 31
grudnia każdego roku obrotowego,
4. Instytut posiada jedną placówkę terenową: Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli. Księgi
rachunkowe prowadzone są w siedzibie Instytutu w Puławach , a księgi Zakładu
Pryszczycy prowadzi się w Zduńskiej Woli , które do zbiorczego bilansu Instytutu
wchodzą rozliczeniami sporządzanymi za okresy miesięczne: zestawienie kosztów według
rodzajów, zestawienie wynagrodzeń, zestawienie przychodów, rejestry VAT, rozliczenie
miesięczne z ZUS, zestawienie miesięczne rozliczeń z tytułu podatków, rozliczenie
miesięczne amortyzacji, zestawienie umorzeń, rozliczenie wydatków z funduszu
świadczeń socjalnych i innych funduszy, zestawieniem obrotów i sald kont syntetycznych
sporządzonym na koniec każdego miesiąca z uwzględnieniem bilansu otwarcia, obrotów
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dwustronnych za miesiąc, oraz obrotów dwustronnych wykazanych w sposób narastający
od początku roku i ustalonych sald na koniec danego miesiąca,
5. Badanie sprawozdania finansowego obejmuje zbiorczy bilans, a nie tylko bilans
jednostkowy.
6. Ewidencję księgową prowadzi się z zastosowaniem technik komputerowych w ramach
poszczególnych modułów programowych systemu SOFTAR - FIRMA ,
7. Sprawozdanie finansowe za poprzedni okres obrotowy tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31
grudnia 2018 roku zostało zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych firmę: Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie
i uzyskało opinię bez zastrzeżeń.
8. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą
189 184 985,56 zł, przychody ogółem 84 674 673,00 zł, koszty ogółem 81 787 882,48 zł,
wynik: zysk netto w kwocie 2 851 969,52 zł. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 roku zatwierdził sprawozdanie finansowe oraz
podział zysku netto.
Dodatkowe informacje :
9. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Instytutu dokona organ zatwierdzający tj. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
10. Oferty powinny być przygotowane z uwzględnieniem art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z póżn., zm.) i należy je
przesyłać w zamkniętych kopertach. Ministerstwo dokona wyboru oferty z co najmniej 5
ofert przesłanych przez Instytut w zamkniętych kopertach i złożonych w terminie.
11. Do oferty, należy załączyć następujące dokumenty i informacje:
a) informacja o formie prowadzonej działalności,
b) informacja o wpisie firmy na listę firm audytorskich,
c) oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie
o spełnieniu warunków niezależności, zgodnie z art.74 ust. 2 ustawy z dnia 11
maja 2017 r. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. poz. 1089),
d) informacja o dotychczasowym doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań
finansowych państwowych osób prawnych w okresie ostatnich 5 lat,
e) informacja o zagwarantowaniu wyznaczenia do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania
instytutów badawczych, w tym zasady rozliczania środków publicznych.
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12. Oferta, oświadczenia i informacje powinny być podpisane przez osoby uprawnione do
występowania w imieniu firmy. W przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez inne
osoby niż upoważnione do reprezentowania, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa.
13. Umowa z firmą audytorską będzie zawarta przez Dyrektora Instytutu na okres nie krótszy
niż 2 lata.
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