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    INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN 

      POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
 

 

Strzeszyńska 34,  60-479 Poznań 

Tel. centrala: 61 6550200,  sekretariat: 61 6550255      E-mail: office@igr.poznan.pl      www.igr.poznan.pl   
NIP: 7811621455      REGON: 000326204        BDO: 000017736 

 

 

       Poznań, dnia 14 października 2021 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 

rok 2021, 2022 i 2023 Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 

oraz przedstawienie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego 

zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U z 2013r. 

poz. 330 z poźn. zmianami) sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2021r., na 

dzień 31.12.2022r. i na dzień 31.12.2023r. 

2. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa o treści wspólnie uzgodnionej 

przez strony umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

4. Koszty przygotowania oferty ponosi wykonawca. 

 

II. Termin realizacji zamówienia 

Do dnia 31.03 roku następującego po roku badania. 

 

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Podmiot badający jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych. 

2. Podmiot posiada znajomość zasad gospodarki finansowej instytutów naukowych PAN 

oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki. 
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3. Podmiot posiada minimum dwuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań 

finansowych instytutów naukowych PAN. 

4. Podmiot jest zdolny do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii. 

 

IV. Wymagane dokumenty 

1. Oferta. 

2. Oświadczenie o spełnieniu przez podmiot warunków do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii. 

3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii. 

4. Oświadczenie o znajomości zasad gospodarki finansowej instytutów naukowych PAN 

oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki. 

5. Aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

6. Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

7. Zaświadczenie potwierdzające wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

8. Skład zespołu przeprowadzającego badanie, w tym osoby posiadające uprawnienia 

biegłego rewidenta. 

9. Aktualna polisa ubezpieczenia OC. 

 

V. Kryterium oceny ofert 

Cena – 100% 

 

VI.  Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: kcha@igr.poznan.pl oraz do 

wiadomości: office@igr.poznan.pl 

Oferty należy składać do dnia 29 października 2021 roku. 

Osoba do kontaktu: Kinga Chałupniczak, tel. 61 655 02 59, e-mail: kcha@igr.poznan.pl 

 

VII. Informacje dodatkowe 

Dane podstawowe: 

Nazwa jednostki: Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk 

NIP, REGON: 781-16-21-455, 000326204 

mailto:kcha@igr.poznan.pl
mailto:office@igr.poznan.pl
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Adres: ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań, tel. 061 655 02 59 

Główny przedmiot działalności: działalność naukowa 

Data rozpoczęcia działalności: 1.12.1954 

Liczba osób zatrudnionych: 93 

Dane finansowe za rok 2020: 

Przychody    14.569.380,93 

Suma bilansowa   30.701.788,68 

Zobowiązania i rezerwy  28.188.686,49 

Do skalkulowania ceny za lata poddane badaniu dane szacunkowe należy przyjąć jak za rok 

2020. 

 

 

       

 


