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Byczyna 20.03.2015 r. 

WG.2600.6.2015 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy: Świadczenie usług audytora wewnętrznego 

 

Burmistrz Byczyny zaprasza do złożenia oferty na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie 
wynikającym z art. 272 w związku z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 885).  

 
I. Przedmiot zamówienia: 

 

 
Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Byczynie oraz podległych 
jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Byczyna przez okres 2 kolejnych lat, tj. od daty    
podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od  1 kwietnia 2015 r.(nie wcześniej niż od daty podpisania 
umowy) do 30 kwietnia 2017 r. 

 
II. Zakres obowiązków Wykonawcy 

 

 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie realizacja działań związana z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego 
 w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do niniejszej 
ustawy, w tym m.in.: 

1. Przygotowanie planu audytu na 2015, 2016 i 2017 rok w uzgodnieniu z Zamawiającym, w terminach 
wynikających z przepisów prawa, z tym że plan audytu na rok 2015 należy przygotować w możliwie 
najszybszym terminie w oparciu o § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 1 lutego 2010 r.  
w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego  

2. Przeprowadzenie co najmniej trzech zadań zapewniających w każdym roku; 
3. Sporządzanie pisemnych sprawozdań z realizacji zadań zapewniających; 
4. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu za 2015 i 2016 rok w terminach wskazanych w art. 

283 ustawy o finansach publicznych. 

Obowiązkiem wykonawcy będzie świadczenie usługi audytu wewnętrznego w siedzibie Zamawiającego przez 
minimum 20 godzin  w miesiącu. 

 
III. Warunki, których spełnienie Wykonawca musi wykazać 

 

 
 Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że: 

� wykonał lub wykonuje należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 5 zadań, których 
przedmiotem było świadczenie usług audytu wewnętrznego dla Jednostek samorządu terytorialnego, 
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z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
oraz załączeniem dowodów (referencji), czy zostały wykonane należycie.  
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
 
W celu wykazania spełnienia w/w warunku Wykonawca przedkłada wykaz wykonanych lub  
wykonywanych usług świadczenia audytu wewnętrznego, w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi 
zostały wykonane/są wykonywane, oraz załączeniem dowodów (referencji), czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie;– załącznik nr 2 – Doświadczenie zawodowe 

� dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje/uprawnienia audytora wewnętrznego 
określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych, tj.: 

1)   posiadać 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)   mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 
3)   być osobą niekaraną za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
4)   posiadać wyższe wykształcenie; 
5)   posiadać następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: 

a) jeden z certyfikatów:  
� CertifiedInternalAuditor (CIA),  
� CertifiedGovernment Auditing Professional (CGAP),  
� Certified Information Systems Auditor (CISA), 
� Association of CharteredCertifiedAccountants (ACCA),  
� Certified Fraud Examiner (CFE),  
� Certification in Control SelfAssessment (CCSA),  
� Certified Financial Services Auditor (CFSA)  
� lub Chartered Financial Analyst (CFA)  

lub 
b) złożył w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją 

Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub 
c) mieć uprawnienia biegłego rewidenta lub 
d) mieć 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. 

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane 
przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 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 Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544). 

 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć wraz z ofertą: 

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie 
wyłącznie osób, o których mowa powyżej), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 3 – wykaz osób; 
wraz z następującymi dokumentami dotyczącymi tych osób: 

� dyplom potwierdzający wyższe wykształcenie, 
� jeden z certyfikatów 
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� dokument potwierdzający jeden z poniżej wymienionych warunków: 
-  złożenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed   
    Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub 
-  posiadanie uprawnień biegłego rewidenta lub 
- posiadanie dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie 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. 

 

b) oświadczenie o osobach,– zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 
IV. Okres obowiązywania umowy 

 

 
Okres obowiązywania umowy od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2017 r.. 

 
V. Informacje dodatkowe 

 

 
Podczas realizacji umowy będzie odbywana dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego przez 
pracownika Urzędu Miejskiego w Byczynie  (asystent ds. audytu w wymiarze ½ etatu). 

 
VI. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty 

 

 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na załączonym formularzu  „Oferta” 

stanowiącym załącznik nr 1. 
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,  

Rynek 1 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski , Rynek 1 , 46-220 Byczyna z dopiskiem na 
kopercie: „Oferta cenowa – audyt wewnętrzny” do dnia 27 marca 2015 r. do godz. 15.00. 

 
VII. Kryteria oceny ofert 

 

 
Kryteriami oceny ofert są (kryterium i waga im przypisana):  
 

Kryterium Waga 

Cena oferty                                                                                                                  
  70 % 

Doświadczenie wykonawcy     
 

         15 % 

Dostępność Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego powyżej obowiązkowych 
20 godzin w miesiącu                                                                                                         

  15 %     

 

 

        

Przy ocenie kryterium ceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 

                        Cena minimalna  
             K = ----------------------------  x 100  X  70 % 
                         Cena badana 
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           K – liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium cena 

Przy ocenie kryterium doświadczenia Wykonawcy Zamawiający będzie dodatkowo punktował każde 
należycie wykonane przez Wykonawcę zadanie świadczenia audytu wewnętrznego dla Jednostek samorządu 
terytorialnego (powyżej 5 zadań, które Wykonawca ma obowiązek obligatoryjnie wykazać), na zasadzie 
dodatkowych 2 punktów za każde  z tych dodatkowych zadań.  

Wykonawca wykazuje te umowy w załączniku nr 2- doświadczenie zawodowe i załącza referencje, z których 
będzie wynikało, że zadania te były lub są realizowane należycie. 

             K =   liczba punktów x  15 % 

           K – liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium doświadczenie Wykonawcy 

Przy ocenie kryterium dostępności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego powyżej obowiązkowych 20 

godzin w miesiącu (nie więcej jednak niż 60 godzin w miesiącu) Wykonawca otrzymuje 1 punkt za każdą 
dodatkową godzinę dostępności w siedzibie Zamawiającego (punkty otrzymuje się za godziny od 21 do 40, 

powyżej 40 godzin dostępności w siedzibie Zamawiającego, punkty zostaną przyznane jak dla 40 godzin). 

             K =   liczba punktów x 15 % 

           K – liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium dostępności Wykonawcy w siedzibie 

Zamawiającego 

 

   Punkty, które otrzyma Wykonawca, to suma punktów otrzymanych w każdym z w/w kryteriów. 

    Wykonawcy zostaną przyznane punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów. 

 
VIII. Warunki umowy 

 

 
Z wybranym Usługodawcą/Wykonawcą zostanie zawarta umowa w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5 do 
zaproszenia 

Powyższe zapytanie oraz przesłane oferty cenowe nie zobowiązują Zamawiającego do zawarcia umowy  
z Usługodawcą/Wykonawcą. 
 

 
IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku: 

� Nie złożono żadnej oferty, 
� Cena oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
� Wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
� Z innych przyczyn. 
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Załączniki 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty 

Załącznik nr 2 – Doświadczenie zawodowe 

Załącznik nr 3 – Wykaz osób 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o osobie/ach 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

 
 


