
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrekcja  

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

 

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

(Dz. U. z 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania 

sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania 

finansowego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku za rok obrotowy obejmujący 

okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem 

biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.  

Oferent musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów oraz spełniać warunki do bezstronnej i niezależnej opinii lub 

raportu określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz                          

o nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2009r., Nr 77, poz. 649 z późn. zm.). 

 
I. Przedmiot zamówienia 

1. Badanie sprawozdania finansowego za 2016r. Muzeum Józefa Piłsudskiego                          

w Sulejówku zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta. 

2. Sporządzenie w trzech egzemplarzach, pisemnej opinii wraz z raportem o tym, 

czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia 

sytuację majątkową, jak też wynik finansowy, w terminie do 30 kwietnia 2017r. Za 

termin wykonania zamówienia rozumie się złożenie w biurze Muzeum przy                  

ul. Dominikańskiej 25 w Warszawie opinii wraz z raportem z badania 

sprawozdania finansowego za 2016r. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

Możliwa jest zmiana powyższego terminu wyłącznie z przyczyn leżących po 

stronie zlecającego badanie. 



 

3. Badanie przeprowadzone zostanie w biurze Muzeum Józefa Piłsudskiego                                 

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

 

II. Termin i miejsce składania ofert: 

Pisemne oferty należy składać nie później niż w terminie do dnia 15 lutego 2017r.                   

w siedzibie biura Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przy ul. Dominikańskiej 25 

w Warszawie (02-738) w sekretariacie (w godz. 9.00 - 16.00),  przesyłać pocztą na ww 

adres lub przesyłać na adres mailowy b.rusiecka@muzeumpilsudski.pl, z adnotacją 

„oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku”. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do biura Muzeum. 

III. Termin rozpatrzenia ofert: 

Oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2016r. Muzeum Józefa Piłsudskiego               

w Sulejówku rozpatrzone zostaną w biurze Muzeum do dnia 17 lutego 2017r. 

 

IV. Oferta powinna zawierać: 

1. Informacje o oferencie: nazwa firmy i siedziba oferenta, forma i zakres 

działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie                 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż                

3 miesiące 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. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 

4. Zaświadczenie o numerze NIP, 

5. 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 opinii wraz                       

z raportem z badania sprawozdania, 

6. Wykaz badanych podmiotów w szczególności instytucji kultury lub jednostek 

sfery budżetowej, 
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7. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych 

warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym 

sprawozdaniu finansowym, 

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

9. Kwotę wynagrodzenia brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania 

finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu 

finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania, uwzględniającą wszystkie 

koszty, jakie musi ponieść oferent, 

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

uprawnień, doświadczenie zawodowe), 

11. Wskazanie metod i terminów przystąpienia oraz zakończenia badania 

sprawozdania finansowego. 

V. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty. 

 

VII. Umowa z Oferentem 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 2016. 

 


