
 
 

 

Zapytanie cenowe 

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego  

Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

Koło w Jarosławiu za rok 2018 i 2019 z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata  

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Jarosławiu 

KRS: 0000010902 

ul. Wilsona 6A, 37-500 Jarosław 

tel. (+48 16) 621 53 78, fax. (+48 16) 16 621 02 43 

e-mail: biuro@psoni-jaroslaw.org.pl 

www.psoni-jaroslaw.org.pl 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2018 i za rok 2019, którego obowiązek przeprowadzenia wynika 

z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. t. j. z 2018 r. poz. 

395) oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego badania.  

2. Badanie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w zakresie badania sprawozdań finansowych, w szczególności zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. t. j. z 2018 r. poz. 395), 

ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), krajowymi standardami badania, 

w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym,  

3. Badanie sprawozdania będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem 

udziału w inwentaryzacji składników majątkowych (jeśli biegły rewident będzie 

uczestniczył w inwentaryzacji), które odbędzie się w miejscach prowadzenia 

działalności przez Stowarzyszenie. Wszelkie niezbędne dokumenty będą dostępne 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 w siedzibie 

Zamawiającego.  

4. Czas badania sprawozdania: odpowiednio marzec 2019 r. i marzec 2020 r. Termin 

realizacji zamówienia rozumiany jako ostateczne przedstawienie sprawozdania 

z przeprowadzonego badania: 30 marca 2019 r. (30 marca 2020 r.). 

5. Dane finansowe i kadrowe jednostki podlegającej badaniu sprawozdania finansowego: 

1) Przychody netto za rok 2017: 26 395 119,17 pln 

2) Suma bilansowa wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.: 19 317 455,96 pln 

3) Przeciętna liczba osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 

w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2017: 404,11 

Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia za ubiegłe lata są dostępne na stronie 

internetowej www.psoni-jaroslaw.org.pl w zakładce: O nas/ Sprawozdania.  

6. Biegły rewident będzie zobowiązany, w razie potrzeby do obecności na posiedzeniu 

Zarządu PSONI Koło w Jarosławiu celem omówienia sprawozdania z przeprowadzenia 

badania oraz na Walnym Zebraniu Członków, na którym będzie zatwierdzane 

sprawozdanie finansowe odpowiednio za rok 2018 i 2019, o którego terminie zostanie 

http://www.psoni-jaroslaw.org.pl/
http://www.psoni-jaroslaw.org.pl/


 
 

 

powiadomiony z dwutygodniowym wyprzedzeniem (orientacyjny termin Walnego 

Zebrania Członków: maj 2019). Koszty uczestnictwa ponosi Wykonawca.  

 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia:   

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2018: do dnia 30 marca 2019 r. 

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019: do dni 30 marca 2020 r. 

IV. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1)  posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania badań sprawozdań finansowych 

tzn. jest firmą audytorską w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i jest 

wpisany na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów, 

2) posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych – o zamówienie mogą 

się ubiegać podmioty, które w okresie ostatnich 5 lat przeprowadziły co najmniej 

5 badań sprawozdania finansowego, 

3) dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym posiadającym kompetencje 

i możliwości niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

dysponuje osobą posiadającą uprawnienia kluczowego biegłego rewidenta, który 

ma doświadczenie w badaniu co najmniej 3 sprawozdań finansowych w okresie 

ostatnich 5 lat.  

4) posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,  

2. W celu wykazania spełniania warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia do oferty 

cenowej należy dołączyć: 

1) Zaświadczenie o wpisie firmy audytorskiej do rejestru firm audytorskich 

prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 

2) Wykaz przeprowadzonych przez Wykonawcę badań sprawozdań finansowych  

w okresie ostatnich 5 lat, 

3) Zaświadczenie o wpisie do rejestru biegłych rewidentów wchodzących w skład 

zespołu przeprowadzającego badanie, 

4) Wykaz badań sprawozdań finansowych przeprowadzonych przez kluczowego 

biegłego rewidenta w okresie ostatnich 5 lat, 

5) Kserokopię aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności 

V. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. W ofercie należy wskazać nazwę Wykonawcy, 

adres jego siedziby, formę prawną oraz określić wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie 



 
 

 

brutto oddzielnie za badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 i badanie 

sprawozdania finansowego za rok 2019. 

2. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia określone w niniejszym zapytaniu 

cenowym potwierdzające spełnienie warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia 

(zob. pkt IV pdpkt 2). 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami 

niniejszego zapytania cenowego. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania cenowego. 

6. Oferta powinna zostać sporządzona czytelnie, w języku polskim.  

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 

ustawowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Stosowne pełnomocnictwo należy 

złożyć wraz z ofertą, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

8. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, oferta powinna być podpisana przez ustanowionego 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Pisemne umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą. 

9. Wszelkie zmiany, poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę. 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 

Jarosław w terminie do dnia 19 listopada 2018 r. do godziny 10:00. 

 

VII. Informacje końcowe 

 

1. Złożone oferty zostaną przedstawione Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia 

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, która zgodnie 

z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia, dokona wyboru firmy audytorskiej, z którą 

zostanie podpisana umowa na badanie sprawozdania finansowego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyłonienia wykonawcy bez 

podawania przyczyny.  


