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   Warszawa, dn. 09 września 2021r. 

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badania 

sprawozdania finansowego Sieć Badawcza Łukasiewicz – 

Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 

za 2021 i 2022 rok 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej zaprasza 

do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi badania sprawozdania 

finansowego za 2021 i 2022 rok. 

 

 

Zamawiający: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej. 

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3. 

NIP: 5252838745 

REGON: 387136113 

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. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego sporządzonego za rok 

2021 i 2022 oraz wydanie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania 

sprawozdania finansowego za każdy rok objęty badaniem.   

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia sprawozdania                         

z przeprowadzonego badania (w odniesieniu do każdego badanego roku) 

stwierdzającego czy sprawozdanie finansowe Instytutu rzetelnie i jasno 

przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy 

Zamawiającego, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa                      

i przyjętymi w Instytucie zasadami (polityką) rachunkowości. 

W przypadku wydania w sprawozdaniu opinii zawierającej zastrzeżenia co do 

prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego lub wydania opinii 

negatywnej bądź odmowy wydania opinii, Wykonawca niezwłocznie przekaże 

Zamawiającemu stosowne pisemne uzasadnienie ich przyczyn.  

Obowiązki Wykonawcy: 

Sprawozdanie biegłego rewidenta powinno zawierać stwierdzenia wymagane 

aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości. 
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Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego w trybie i na 

zasadach określonych w: 

 Ustawie z dnia 29 września 2994 r. o rachunkowości 

 Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym 

 Krajowych Standardach Badania wydanych przez Krajowa Radę Biegłych 

Rewidentów 

 Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 Ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz 

 W przypadku aktualizacji przepisów prawa, także przy uwzględnieniu 

zmiany przepisów. 

 

W ofercie należy zamieścić:  

 Podstawowe informacje o oferencie w tym o: 

o formie prowadzenia działalności,  

o dotychczasowym doświadczeniu, 

o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, 

o proponowanym składzie zespołu przeprowadzającym badanie. 

 Informację, że Wykonawca przeprowadzi metodą pełną badanie 

przychodów ze sprzedaży usług badawczo rozwojowych (PKD 72)                            

i uwzględni je w sprawozdaniu z badania 

 Zapis mówiący o odpowiedzialności cywilnej audytora za ewentualne 

szkody poniesione przez badaną jednostkę w wyniku jego działalności 

 Klauzulę gwarantującą wyznaczenie do przeprowadzenia badania 

biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych 

w tym zasady rozliczania środków publicznych 

 Informację, że Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania 

finansowego wraz z dostarczeniem sprawozdania z badania do dnia            

15 marca 2022r.  

 

Do oferty należy załączyć:  

 Wyciąg z rejestru Polskiej 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 

 Oświadczenie czy wobec firmy audytorskiej w ostatnich trzech latach 

prowadzone było przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub Polską 

Agencję Nadzoru Audytowego postępowanie administracyjne.  
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Przewidywane wielkości za okres podlegający badaniu w 2021r.: 

 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi   11 200 tyś. 

 Pozostałe przychody operacyjne      2 200 tyś. 

 Przychody finansowe           485 tyś. 

 Kapitał          30 400 tyś.  

 Szacunkowa ilość dokumentów księgowych     6 950 szt. 

 Stan zatrudnienia ogółem: 118 osób w tym 3 osoby zatrudnione                        

w Sekcji Księgowości. 

  

Wybór oferty: 

Przesłane oferty zostaną przekazane do Prezesa Centrum Łukasiewicz, który 

dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy. 

 

Dodatkowe informacje:  

 Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień 

dotyczących treści złożonych ofert 

 Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli:  

o jej treść jest niezgodna z treścią Zaproszenia do złożenia ofert 

o jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

 Po wyborze oferty przez Prezesa Centrum Łukasiewicz, Wykonawca 

zobowiązuje się do podpisania Umowy z Zamawiającym. 

 

Termin składania ofert: 

Kompletne oferty należy składać do dnia 16 września 2021r. do godziny 

12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:  

magdalena.wisniewska@imp.lukasiewicz.gov.pl   

 

 

Osoba do kontaktu:  

Magdalena Wiśniewska - tel.: 22/560 24 70 

e-mail: magdalena.wisniewska@imp.lukasiewicz.gov.pl  
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