Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badania bilansu
Instytutu za rok 2016
Instytut Mechaniki Precyzyjnej zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi badania
sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2016.
Zapraszamy do złożenia oferty na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Instytutu za
2016 r. zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rozwoju.
Informujemy również, iż zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych dokonuje Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju.
Ministerstwo oczekuje aby oferta zawierała m.in.:









podstawowe informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności,
dotychczasowym doświadczeniu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, proponowanym
składzie zespołu przeprowadzającego badanie;
wyciąg z rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
kopię obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
oświadczenie podmiotu (oferenta), jak i biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie
o niezależności od badanej jednostki;
oświadczenie biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania instytutów badawczych, z
podaniem wykazu instytutów badawczych , w których przeprowadzał badanie w ostatnich 5
latach;
projekt umowy o badanie sprawozdania.

Ponadto w ofercie oraz w projekcie umowy powinny znaleźć się następujące elementy:








przeprowadzenie metodą pełną badania przychodów ze sprzedaży usług badawczo
rozwojowych (PKWiU 72) – sprawozdanie z przeprowadzenia takiego badania musi znaleźć
się w raporcie biegłego rewidenta,
zapis mówiący o odpowiedzialności cywilnej audytora za ewentualne szkody poniesione przez
badaną jednostkę w wyniku jego działalności,
klauzula gwarantująca wyznaczenie do przeprowadzenia badania biegłego rewidenta, który
zna specyfikę działania instytutów badawczych, w tym zasady rozliczania środków
publicznych,
płatność ostatniej raty (20 - 30%) nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania przez Ministra
Rozwoju,
termin wykonania badania bilansu do dnia 17.03.2017 r.

Informacje do przygotowania oferty cenowej
Pełna nazwa jednostki: Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Adres jednostki: 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
Krótki opis działalności: Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie
wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, wdrażanie wyników badań
naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych.
Przewidywane wielkości w 2016 r.:

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

12 000 tys.

Pozostałe przychody operacyjne

2 500 tys.

Przychody finansowe

1 300 tys.

Wynik finansowy

200 tys.

Kapitał

32 900 tys.

Majątek trwały

10 000 tys.

Zapasy
Należności
Zobowiązania
Suma bilansowa
Średnioroczne zatrudnienie w etatach

1 000 tys.
900 tys.
5 500 tys.
45 000 tys.
150,0

Szacunkowa ilość dokumentów : faktury zakupu 2000 w roku, faktury sprzedaży 6000 w roku
Ilość osób zatrudnionych w księgowości : 8
Data przygotowania sprawozdania finansowego do badania: 28.02.2017r.
Oczekiwana data zakończenia badania sprawozdania finansowego: 17.03.2017r.
Uprzejmie prosimy o uwzględnienie wymagań Ministerstwa Rozwoju oraz złożenie ofert nie
później niż do 15.09.2016 r.
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