
Warszawa, dnia 16.12.2020 r. 

 

Zaproszenie  

do składania ofert nr  ZP/10/16/12/2020 

 na badanie  

sprawozdania finansowego za rok 2020.  

 

 

 Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania pisemnych 

ofert na przeprowadzenie badania dobrowolnego sprawozdania finansowanego za rok obrotowy 

2020: 

1) Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Centrum Fizyki Teoretycznej PAN 

       w Warszawie, Al. Lotników 32/46. 

2)  Termin realizacji: do uzgodnienia, preferowana data zakończenia to 21maja 2021 r. 

3)  Przedmiot zamówienia 

 Celem postępowania jest zapewnienie udziału w badaniu tylko niezależnego i bezstronnego 

biegłego rewidenta oraz wybrane oferty, cenowo uwzględniającej nakład pracy biegłego rewidenta, 

jego propozycję na rynku usług audytorskich, oraz znajomość zasad gospodarki finansowej 

instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz przepisów dotyczących zasad finansowania 

nauki. 

 

 

 Przedmiotem zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania dobrowolnego sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania. 

 

1. Kryteria, które musi spełniać firma audytorska ubiegająca się o udzielenie zamówienia: 

1) firma audytorska, kluczowy biegły rewident oraz członkowie zespołu wykonującego 

badanie muszą spełniać wymogi bezstronności i niezależności przewidziane powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, 

2)  kluczowy biegły rewident powinien posiadać znajomość zasad gospodarki finansowej 

instytutów naukowych PAN oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki, 

3) posiadać potencjał ludzki i techniczny do wykonania zamówienia. 

 

2. Oferta powinna zawierać w szczególności: 

 

1) Informacje o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych 

rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

z podaniem numeru i daty wpisu, 

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym względem 

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, 

3) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania badania 

sprawozdania finansowego, w tym znajomości zasad gospodarki finansowej instytutów 

naukowych PAN oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki, 

4) Kopię dokumentu wydanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie 

wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 



5) Wykaz badanych podmiotów (nazwa i siedziba), w szczególności Instytutów Naukowych 

Polskiej Akademii Nauk, z ostatnich trzech lat, 

6) Cenę netto i brutto (PLN) wykonania usługi badania sprawozdania finansowego wraz z 

sporządzeniem pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raportem tego 

sprawozdania, 

7) Określenia składu zespołu przeprowadzającego badanie wraz z opisem ich zawodowego 

doświadczenia biegłego rewidenta, 

8) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego 

posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywania czynności rewizji finansowej. 

 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

4. Kryteriami oceny oferty będzie 100% cena. 

Ofertę może złożyć firma posiadająca doświadczenie w przeprowadzanych audytach zewnętrznych 

w Instytutach Naukowych Polskiej Akademii Nauk.  

 

 

5. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert, w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem „ Oferta do zamówienia ZP/10/16/12/2020 na przeprowadzenie badania 

finansowego za 2020 rok” do składania w sekretariacie Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 

terminie do 14.01.2021 roku do godziny 12:00 ofert podmiotów – kandydatów do 

przeprowadzenia badania. 

1) Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby CFT PAN. Oferty złożone po 

upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. 

2) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty. 

3) Oferty nie spełniające wymagań sprecyzowanych powyżej nie będą rozpatrywane. 

4) Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

 rozpoczyna się wraz z upływem terminu składaniu ofert. 

5) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz 

 uzupełnienia żądanych dokumentów. 

6) Zmawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie  

      ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

  r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). 

 

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu (załącznik nr 1) : 
 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

Zamówienia, 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia., 

5) Ponadto ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – 

wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Ofertę może 

podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do 



podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze 

udział Wykonawca albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokumentu 

pełnomocnictwa należy złożyć na poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. 

 

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Karolina Szafrańska, Wioleta Gryz administration@cft.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obowiązek informacyjny – zamówienia publiczne, zakup towarów i usług  
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., 

zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:  
 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana 

dane osobowe jest Centrum Fizyki Teoretycznej PAN reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w 

Warszawie Al. Lotników 32/46. Z Administratorem możesz się skontaktować, posługując się z 

jedną z form kontaktu udostępnionych na stronie: http://www.cft.edu.pl/ 

2. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z 

którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Z 

Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na adres:iod@cft.edu.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B lub lit. c RODO w związku z 

art. 32 - 34 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, 

ze zm.) i art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2077, ze zm.), w przeprowadzenia procedury z zamówień publicznych. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania 

i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz przez okres archiwizacji 

dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych 

Administratora. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i 

ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO. 

8. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych Administratorowi, decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
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