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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

Gmina Białobrzegi prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na 
prowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach                                 
i w jej jednostkach organizacyjnych (8 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy,                               
1 instytucja kultury, 1 zakład opieki zdrowotnej). 
 

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie 
Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną 
ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez 
usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) i zawierać m.in. 
 

1) opracowanie dokumentacji (instrukcji, zarządzeń) dotyczącej audytu wewnętrznego, 
która powinna znajdować się w jednostce,  

2) przeprowadzenie dwóch z trzech zadań audytowych zapewniających zgodnie z planem 
audytu na 2017 r., 

3) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu za 2017 r. ,  
4) analizę ryzyka w Gminie Białobrzegi na potrzeby sporządzenia planu audytu 

wewnętrznego na 2018 r., 
5) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2018, 
6) przeprowadzenie co najmniej trzech zadań audytowych zapewniających w 2018 r. 
7) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu za 2018 r., 
8) analizę ryzyka w Gminie Białobrzegi na potrzeby sporządzenia planu audytu 

wewnętrznego na 2019 r., 
9) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2019, 
10) czynności doradcze wg potrzeb, 
11) prowadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej zadań audytowych w okresie objętym 

umową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w 
sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. 
poz. 1480). 

12) sporządzenie pisemnych sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych, w celu 
dostarczenia Burmistrzowi oraz kierownikom audytowanych komórek i jednostek, 
rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych, 
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13) dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie 
prowadzonych audytów w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do 
wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru. 
 

Gmina Białobrzegi rozpoczęła prowadzenie audytu wewnętrznego od 01.01.2017 r. Budżet 
Gminy na 2017 r. wynosi ok. 43 mln zł, a w 2018 r. będzie wynosił ok. 52 mln zł. Urząd 
Miasta i Gminy zatrudnia 45 osób.   
 
 
Wymagania formalne: 
 

Oferenci muszą spełniać wymogi określone w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. Zakłada się pracę w siedzibie Zamawiającego (po wcześniejszych uzgodnieniach 
terminu z kierownikiem audytowanej komórki lub jednostki) i poza siedzibą z wykorzystaniem 
raportowania drogą elektroniczną. Cała dokumentacja prowadzona przez Wykonawcę jest 
własnością Zamawiającego i jest na bieżąco przekazywana po zakończeniu każdego zadania 
audytowego. 
 
Wymagane doświadczenie: 
 

Osoba wyznaczona do prowadzenia audytu powinna posiadać co najmniej 3-letnie 
doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym. 

 
Wymagania dotyczące oferty: 
 

1) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy, dokumenty, 
o których mowa w pkt 2 lit c-e, powinny dotyczyć osób wyznaczonych do prowadzenia 
audytu w ramach oferty; 
 

2) Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać: 
 

a) łączną kwotę wynagrodzenia netto i brutto (łącznie z podatkiem VAT) za 
prowadzenie audytu, a w przypadku osób fizycznych niewykonujących działalności 
gospodarczej z którymi zawierana będzie umowa zlecenia -  łączną kwotę brutto 
oraz obliczenie składek na ubezpieczenia  obciążających zleceniodawcę (przy 
założonym poziomie składek); 

b) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanie 
osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty; 

c) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy o finansach publicznych; 

d) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 
ust. 1 pkt 4 ustawy) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu 
wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy); 

e) zgodę osób fizycznych, które będą wykonywać przedmiot zamówienia (w tym 
wyznaczonych przez oferenta do wykonywania audytu w ramach oferty) na 
przetwarzanie danych osobowych, 

f) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, 
g) jeśli oferentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej – 

oświadczenie zleceniobiorcy wg załączonego wzoru. 
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3) W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną niewykonującą działalności 

gospodarczej, oferta musi zostać skalkulowana na podstawie ilości godzin pracy 
zapewniającej wykonanie zamówienia i w sposób zapewniający osiąganie przez 
Zleceniobiorcę co najmniej minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie z 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 
847); 

 
4) Cena oferty zawiera obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku 

z wykonywaniem usługi i stanowi ostateczną wysokość roszczenia Wykonawcy; 
 

5) Oferta może zostać złożona drogą elektroniczną (e-mail: bialobrzegi@bialobrzegi.pl), 
z zastrzeżeniem, że wybrany oferent dostarczy oryginał oferty podpisany przez 
upoważnione osoby, a kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność                                   
z oryginałem”. 
 

 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
Kryteria wyboru: 100% - cena.  
 
Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na okres od 01.08.2017 r. do 31.12.2018r.   
 
Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w 6 równych częściach na podstawie faktur 
(rachunków):  
 

1) I część – po sporządzeniu i przyjęciu bez uwag dokumentacji (instrukcji i zarządzeń) 
dotyczącej audytu wewnętrznego, 

2) II część – odpowiednio po sporządzeniu pierwszego zadania zapewniającego w 2017 r.,  
3) III część - po sporządzeniu drugiego zadania zapewniającego i sprawozdania z 

wykonania audytu za 2017r., 
4) IV część – po sporządzeniu planu audytu na 2018 r. i pierwszego zadania 

zapewniającego w 2018 r.  
5) V część – po sporządzeniu drugiego zadania zapewniającego w 2018 r.,  
6) VI część – po wykonaniu pozostałych zadań wynikających z umowy, nie ujętych w 

powyższych częściach (rozliczenie końcowe).  
 
Termin płatności - 14 dni od otrzymania faktury (rachunku). 
 
Termin składania ofert: 31 lipca 2017 r. do godz. 12.00 . 
 
Miejsce dostarczenia ofert: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 
Białobrzegi. 
 
Forma złożenia oferty: ofertę można złożyć w Sekretariacie Urzędu, przesłać faksem tel. 48 6132472 
lub mailem ma adres bialobrzegi@bialobrzegi.pl.  Przy przesłaniu oferty faksem lub mailem należy 
potwierdzić telefonicznie u Zamawiającego fakt odebrania dokumentu. W przypadku przesłania oferty 
pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej 
dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego 
jako miejsce złożenia oferty. 
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Opis sposobu przygotowywania oferty: 
 
Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie 
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób 
uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy. Wzór „Formularza oferty” (wymagany zakres 
informacji) stanowi załącznik do niniejszego zapytania. 
 
Osoby do kontaktu: 
 
Iwona Czwarno-Olczykowska (Skarbnik) – w zakresie merytorycznym zapytania;                                        
e-mail: i.olczykowska@bialobrzegi.pl , tel. 48 6132472 wew. 21 
 
Sławomir Bielecki (Sekretarz) – w zakresie procedury zapytania; e-mail: s.bielecki@bialobrzegi.pl ,                 
tel. 601993021 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Formularz oferty; 
2. Oświadczenie Zleceniobiorcy – wzór. 
3. Plan audytu na 2017 r.  
 
 


