
 

 

 

 

Warszawa, dnia 15.02.2018 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

dla zamówienia na: „Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Muzeum 

Józefa Piłsudskiego w Sulejówku za rok obrotowy 2017 i 2018” 

Działając na podstawie art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r.  o rachunkowości 

(Dz. U. z 2017 poz. 2342 z późn. zm.) Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprasza 

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na 

przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz za 

okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań 

sprawozdań finansowych.  

I. Zamawiający  

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

ul. Oleandrów 5, Sulejówek 05-070 

NIP: 822 228 45 51 

REGON: 141773282 

RIK: 80/2008 

Adres korespondencyjny – Biuro Zamawiającego: 

ul. Dominikańska 25 

02-738 Warszawa 

tel/fax +48 (22) 842 04 25 

adres strony internetowej: http://www.muzeumpilsudski.pl/ 

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 9:00 – 17:00 

osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:  

Beata Rusiecka – Główny Księgowy 

e-mail: b.rusiecka@muzeumpilsudski.pl  

II. Tryb udzielenie zamówienia: 

Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164  

z późn. zm.), w związku z czym zawierana jest bez obowiązku stosowania przepisów tej 

ustawy. 
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III. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Badanie sprawozdania finansowego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku za 

rok obrotowy 2017 zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta 

oraz sporządzenie - w trzech egzemplarzach - sprawozdania z badania, 

tj. pisemnego raportu z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, 

zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym  

Zamawiającego. 

Termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018 r. 

2. Badanie sprawozdania finansowego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku za 

rok obrotowy 2018 zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta 

oraz sporządzenie - w trzech egzemplarzach - sprawozdania z badania, 

tj. pisemnego raportu z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, 

zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym  

Zamawiającego. 

Termin wykonania: od dnia 15.03.2019 r. do dnia 30.04.2019 r. 

Przez termin wykonania zamówienia rozumie się datę złożenia w biurze Muzeum (datę 

wpływu) oryginału  sprawozdania z badania za dany rok. 

Badanie przeprowadzone zostanie w biurze Muzeum Józefa Piłsudskiego                                 

w Sulejówku mieszczącym się przy ul. Dominikańskiej 25 w Warszawie. 

Zamawiający wymaga od biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie 

sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy: 

 minimum 5 dni pracy po min. 5 godzin w biurze Zamawiającego, w godzinach 

jego urzędowania;  w tym czasie Wykonawca odbędzie niezbędne spotkania 

z przedstawicielami Zamawiającego; 

 gotowości do spotkań informacyjnych z Dyrekcją Zamawiającego; 

 informowania Zamawiającego o ewentualnych stwierdzonych problemach, 

brakach lub rekomendowanych usprawnieniach w systemie rachunkowości 

prowadzonym przez Zamawiającego. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: 

1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres 

składania ofert jest krótszy w tym okresie, zrealizował: 

a. co najmniej pięć usług polegających na badaniu sprawozdania finansowego 

państwowej instytucji kultury; 

b. co najmniej jedna usługę polegającą na badaniu sprawozdania finansowego 

jednostki sektora finansów publicznych, która prowadziła inwestycję 

budowlaną o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto. 
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c. Warunki, o których mowa pod lit. a) i b) powyżej mogą zostać spełnione 

łącznie. 

2. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą (łącznie): 

a.  uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta określone 

w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089 z późn. zm.), 

b. co najmniej 3-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, 

c. doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych państwowych 

instytucji kultury. 

V. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą: 

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem załączonym do niniejszego zapytania.  Oferta 

musi zawierać następujące informacje i załączniki: 

1. Informacje o Wykonawcy: imię i nazwisko/ nazwa (firma), siedziba, forma 

i zakres działalności, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż                

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2. Informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz informację o liczbie 

zatrudnionych biegłych rewidentów, 

3. Pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, 

4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 

5. Zaświadczenie o numerze NIP, 

6. Certyfikat (potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisę) potwierdzający 

zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności ; 

ubezpieczenie winno obejmować cały okres badania sprawozdania finansowego 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wraz z terminem złożenia                            

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie sprawozdania 

z przeprowadzonego badania, 

7. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych 

warunków do sporządzenia pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania 

finansowego, 

8. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę wymogu określonego 

w pkt IV. ppkt 1. Niniejszego Zapytania ofertowego, 

9. Informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (ilość osób, rodzaj 

uprawnień, doświadczenie zawodowe), 

10. Wskazanie metod sprawozdania finansowego. 

VI. Termin i miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać nie później niż w terminie do dnia 22 lutego 2018 r. do godz.: 12.00 



 

 w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera – w biurze 

Zamawiającego przy ul. Dominikańskiej 25 w Warszawie (02-738) lub 

 w formie zeskanowanego podpisanego formularza oferty wraz z załącznikami –  

e-mailem na adres poczty elektronicznej: b.rusiecka@muzeumpilsudski.pl  

z adnotacją „Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku za rok obrotowy 2017 i 2018”.  

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do biura Zamawiającego lub na 

ww. adres poczty elektronicznej. 

VII. Termin rozpatrzenia ofert: 

Złożone oferty rozpatrzone zostaną przez Zamawiającego do dnia 26 lutego 2018 r.  

Wybrany Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty  za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

VIII. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia 

podjęcia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzji o wyborze 

podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku za rok obrotowy 2017 i 2018. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia niniejszego postępowania bez 

rozstrzygnięcia lub jego unieważnienia w każdym czasie.  

 

Załączniki: 

1. formularz ofertowy 
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Formularz Oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

 

 

Do: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

ul. Dominikańska 25 

02-738 Warszawa 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla zamówienia na: „Przeprowadzenie badania 

sprawozdań finansowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku za rok obrotowy 

2017 i 2018” 

 

Ja/ my niżej podpisani*: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) i dokładny adres siedziby Wykonawcy, forma i zakres prowadzonej działalności) 

1. Składam/y* ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Zapytaniu ofertowym. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto __________ zł (słownie 

złotych: ________________________), powiększoną o podatek VAT w wys.___ %, tj. za 

cenę brutto ___________ zł (słownie złotych: ____________________________ ) 

w tym: 

2.1. za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017: 

netto __________ zł (słownie złotych: ________________________), tj. brutto 

___________ zł (słownie złotych: ____________________________ ) 

2.2. za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018: 

netto __________ zł (słownie złotych: ________________________), tj. brutto 

___________ zł (słownie złotych: ____________________________ ) 

Oferowane ceny mają charakter ryczałtowy i uwzględniają wszelkie koszty związane 

z wykonaniem zamówienia. 

3. Oświadczam/ y*, że spełniam/y* warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj.: 

3.1.  Wykonawca posiada następujące doświadczenie: 



 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

(wykaz podmiotów, zwłaszcza instytucji kultury i jednostek budżetowych, na rzecz których Wykonawca realizował 

badanie sprawozdań finansowych ze wskazaniem dat wykonania, z uwzględnieniem wymagań wynikających z pkt IV. 

ppkt 1. Zapytania ofertowego)  

3.2. Wykonawca dysponuje następującymi osobą/ ami* posiadającą/ ymi* uprawnienia 

do wykonywania zawodu biegłego rewidenta: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(liczba osób/ wykaz osób wraz z opisem doświadczenia, z uwzględnieniem wymagań wynikających z pkt IV. ppkt 2. 

Zapytania ofertowego)  

4. Oświadczam/y*, że badanie wykona/ją*: 

_______________________________________________________________________________  

(imię i nazwisko, rodzaj uprawień) 

5. Oświadczam/y*, że badanie zostanie przeprowadzone następującą metodą: 

____________________________________________________________________________ 

6. Oświadczam/y*, że nie podlegam/y* wykluczeniu z niniejszego postępowania. 

7. Oświadczam/y*, że termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do 

następujące osoby/ na poniższy adres: 

Pan/i: __________________________________  

e-mail: ____________________________  

9. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach. 

10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________ 

 

__________________, dnia __.__.2018 r. 

                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 


