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ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie badania sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (zwanej dalej ARP)
za 2020 rok, w której skład wchodzi:
▪

analiza i ocena systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej badanego podmiotu,

▪

sprawdzenie prawidłowości stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania
i ewidencji podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego,

▪

zbadanie prawidłowości ewidencji istotnych pozycji aktywów i pasywów oraz rachunku
zysków i strat,

▪

udział w inwentaryzacji przeprowadzanej w ciągu roku i na koniec roku
obrachunkowego,

▪

sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów 31 grudnia 2020 roku oraz
ustalenie wyniku za rok badany,

▪

badanie

sprawozdania

finansowego

z

uwzględnieniem

kryterium

realności

i kompletności zawartych w nich informacji,
▪

sprawozdania zarządu badanego podmiotu pod kątem zgodności ze sprawozdaniem
finansowym i wymogami prawa.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: Informacje o Oferencie, w tym wpisie na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego. Oświadczenie spełniania
przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej
i niezależnej opinii o badaniu sprawozdania finansowego. Cenę za badanie sprawozdania
finansowego za rok 2020, listę referencyjną oraz wzór umowy.
WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY: Firma audytorska zobowiązana jest
do posiadania udokumentowanych uprawnień niezbędnych do wykonania badania sprawozdań
finansowych:
▪

jest firmą audytorską na mocy ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089),

▪

posiada wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów.
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Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident muszą dysponować kompetentnymi
pracownikami,

czasem

i

innymi

zasobami

umożliwiającymi

odpowiednie

przeprowadzenie badania oraz posiadać minimum 3 lata doświadczenia w audycie spółek
akcyjnych.
Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident podejmą niezbędne działania w celu
zapewnienia, żeby przy przeprowadzaniu badania na ich niezależność nie wpływał żaden
rzeczywisty ani potencjalny konflikt interesów, relacje gospodarcze ani żadne inne
bezpośrednie lub pośrednie relacje między badaną jednostką a firmą audytorską,
członkami zespołu wykonującego badanie, członkami sieci, do której należy firma
audytorska, kierownictwem firmy audytorskiej lub osobami związanymi z nimi
stosunkiem kontroli.
Biegły rewident oraz firma audytorska są zobowiązani 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.
Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania uzyskiwane przez firmę audytorską,
biegłych rewidentów oraz podwykonawców działających w ich imieniu i na ich rzecz nie
może być:
▪

uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania;

▪

kształtowane lub uzależnione od świadczenia na rzecz badanej jednostki lub
jednostek z nią powiązanych dodatkowych usług niebędących badaniem przez
firmę audytorską lub jakikolwiek podmiot powiązany z firmą audytorską lub
należący do sieci.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Pocztą lub osobiście na adres:
ul. Dworcowa 8, 44-240 Żory lub na adres e-mail: biuro@arpsa.pl do 11.12.2020 r.
WYBÓR OFERTY: Kryterium wyboru oferty będzie cena.
INNE POSTANOWIENIA: Wykonawca przeniesie na ARP całość autorskich praw
majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach
eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:
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1. utrwalania,

kopiowania,

modyfikowania,

wprowadzania

do

pamięci

komputerów i serwerów komputerowych,
2. utrwalania

i

zwielokrotniania
utworu,

egzemplarzy

w

utworu

tym

–

techniką

wytwarzanie
drukarską,

określoną

techniką

reprograficzną,

zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3. wystawiania

na

publiczną

prezentację

(na

ekranie),

w

tym

podczas

seminariów i konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy
mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4. wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju
mediach audio - wizualnych i komputerowych,
5. prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia
z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie,
tłumaczenie na inne języki,
6. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
7. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 6 –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie,
8. a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
ARP zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny
w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość
nie dokonania wyboru.
ARP może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty ARP wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania
do

podpisania umowy oferent

nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć

negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.
Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołania.
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