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Nr.rej:ZPU.30.2019 

                                                                                       Puławy, dnia 25.10.2019 r.                     
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

na przeprowadzenie usługi badania łącznego sprawozdania finansowego IUNG-PIB  
za 2019 i 2020 rok. 

 
 
 

I. Tryb postępowania:  
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie 
stosuje się. 
 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8          
 

III. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  w przedmiotowym 
postępowaniu są:   

Maciej Zakiewicz - dział zamówień publicznych 
tel., 81/ 47 86 993,  fax. 81/886 45 47, e-mail: dzp@iung.pulawy.pl 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za  2019 i 
2020 rok składająca się z II części polecająca na  : 
1) Część I Przeprowadzenia badania łącznego sprawozdania finansowego za  2019 dla Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz następujących 
sprawozdań jednostkowych Rolniczych Zakładów Doświadczalnych , które są oddziałami Instytutu : 

 Sprawozdanie jednostkowe Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Borusowej, 
 Sprawozdanie jednostkowe Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Grabowie, 
 Sprawozdanie jednostkowe Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach, 
 Sprawozdanie jednostkowe Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Werbkowicach, 

 
1) Część II Przeprowadzenia badania łącznego sprawozdania finansowego za  2020 dla Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz następujących 
sprawozdań jednostkowych Rolniczych Zakładów Doświadczalnych , które są oddziałami Instytutu : 

 Sprawozdanie jednostkowe Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Baborówku, 
 Sprawozdanie jednostkowe Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Błoniu Topoli, 
 Sprawozdania jednostkowego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Wielichowie, 
 Sprawozdania jednostkowego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Wierzbnie, 
 Sprawozdania jednostkowego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Żelisławkach. 
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku numer 2 do zaproszenia (opis 
przedmiotu zamówienia). 
 

V. Warunki stawiane wykonawcom: 
1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w 

postępowaniu: 
1) Zostali wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną 
przez Krajowa Radę Biegłych Rewidentów,    
2) Spełniają warunki określone przepisami art.69-73  Ustawy o   biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym ( tj. z 2017 r. Dz. U. poz. 1089)   
5) Posiadają doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych  w tym doświadczenie w badaniu 
sprawozdań finansowych państwowych osób prawnych w okresie ostatnich 5 lat.  
6) Posiadają osoby/osób, które będą wykonywać usługę badania bilansu posiadały doświadczenie w 
kierunku badania instytutów badawczych w tym zasady rozliczania środków publicznych. Osoba/osoby  
zaproponowane do wykonania usługi powinny wykazać się minimum jednym przeprowadzonym badaniem 
sprawozdania  z   badania instytutów badawczych w tym zasad rozliczania środków publicznych   
Uwaga!  
Niespełnienie przez Wykonawcę w/w  warunku spowoduje odrzucenie oferty bez dokonywania jej 
merytorycznej oceny. 
 

VI. Termin wykonania zamówienia: 
1. Zamawiający wymaga aby usługa została zakończona odpowiednio dla  

1) części I do dnia 31.03.2020 r. 
2) części II do dnia 31.03.2021 r. 

2. Przez zakończenie usługi rozumie się zakończenie badania łącznego sprawozdania finansowego za 
2019 i 2020 oraz przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z badania łącznego sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdań finansowych dla poszczególnych Rolniczych Zakładów Doświadczalnych. 

3. Miejsce realizacji dla :  
1)  Części I zamówienia  

- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,  
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, woj. lubelskie 
- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy 
Zakład   Doświadczalny w Borusowej, 33-260 Gręboszów, woj. małopolskie 
- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy 
Zakład    Doświadczalny w Grabowie, 26-704 Przyłęk,. woj. mazowieckie 
- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy 
Zakład Doświadczalny „Kępa” w  Puławach, ul. Kazimierska 4b ,24-100 Puławy, woj. lubelskie 
- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy 
Zakład Doświadczalny w Werbkowicach, ul. Parkowa 6, 22-550 Werbkowice, woj. lubelskie 

2) Części II zamówienia 
- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,  
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, woj. lubelskie 
- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy 
Zakład Doświadczalny w Baborówku, ul. Dworcowa 16, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie   
- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy 
Zakład   Doświadczalny w Błoniu –Topoli , Błonie 138, 99-100 Łęczyca woj. łódzkie 
- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy 
Zakład    Doświadczalny w Wielichowie, miejscowość Wielichowo ul. Ziemińska 1, 64-050 Wielichowo 
woj. wielkopolskie  
-  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy 
Zakład    Doświadczalny w  Wierzbnie, Wierzbno 10, 66-340 Przytoczno  woj. lubuskie 
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- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy 
Zakład Doświadczalny w Żelisławkach , Żelisławki 2, 83-032 Pszczółki woj. pomorskie 

 
Wykonawca wybrany w postepowaniu zobowiązuje się zagwarantować zgodnie z warunkami określonymi w 
rozdziale V, iż do przeprowadzenia badania sprawozdania wyznaczy biegłego rewidenta, który zna 
specyfikę przeprowadzania badania finansowego instytutów badawczych w tym zasady rozliczania środków 
publicznych 
 

VII. Zapłata ceny / Rozliczenie umowy 
  Płatność zostanie dokonana dla :  
1) Części I w roku 2020:  
a) 70% -  21 dni od otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .  
b) 30 % - 21 dni od otrzymania przez zamawiającego zatwierdzonego sprawozdania finansowego przez                  
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
2) Części II w roku 2021:  
a) 70% -  21 dni od otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .  
b) 30 % - 21 dni od otrzymania przez zamawiającego zatwierdzonego sprawozdania finansowego przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

VIII. Wymagania dotyczące złożenia oferty:  
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie. 
2. Kopertę opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – „oferta na przeprowadzenie badania łącznego 
sprawozdania finansowego IUNG-PIB za 2019 i 2020 rok - nie otwierać” 

3. Termin złożenia oferty do dnia 06.11.2019 roku godz. 12.00 
4. Miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT ADMINISTRACYJNY – IUNG – PIB  w Puławach 

 ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 
5. Termin otwarcia ofert: Oferty złożone w terminie i odpowiedniej formie zostaną przesłane do 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi gdzie nastąpi ich otwarcie.  
6. Ocena badania ofert oraz wybór Wykonawcy zostanie dokonana przez MRiRW.  
7. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty, o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano 

 
IX. Dokumenty wymagane, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  

1. wypełniony Formularz Ofertowy Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 
2. parafowany opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do zaproszenia  
3. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
4. dokument potwierdzający wpis Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,   
5. oświadczenie podmiotu o spełnieniu warunków określonych przepisami art.69-73  Ustawy o   biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( tj. z 2017 r. Dz. U. poz. 1089)   
6. informacja o dotychczasowym doświadczeniu, w tym o przeprowadzonych w ostatnich 5 lat przez 

oferenta lub biegłego rewidenta badaniach sprawozdań finansowych państwowych osób prawnych ( 
wzór załącznika nr 4) 

7. informacje dotyczące osoby/osób, które będą wykonywać usługę badania bilansu wraz z wskazaniem 
ich doświadczeniem w kierunku badania instytutów badawczych w tym zasady rozliczania środków 
publicznych. Osoba/osoby  zaproponowane do wykonania usługi powinny wykazać się minimum 
jednym przeprowadzonym badaniem sprawozdania  z   badania instytutów badawczych w tym zasad 
rozliczania środków publicznych  ( wzór załącznika nr 5) 
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8.  upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być 
złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii. 

9. Zaakceptowany wzór umowy ( parafowany)  - zgodnie z załącznikiem nr 3 
 

 
X.     Informacje końcowe:  

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zaproszenia, drogą 
elektroniczną lub faksem. 

2. W przypadku wątpliwości, Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań do dnia 30.10.2019 r. 
godz. 12:00. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu 
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 
 

 
XI.  Klauzula informacyjna RODO związana z postepowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego  

1.  Zgodnie z 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), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8, tel. 81/47860700, fax 
81/47860900; 

1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
Państwowym Instytucie badawczym w Puławach jest Pani Julita Grzegórska, kontakt: adres e-mail: 
jgrzegorska@iung.pulawy.pl, tel. 81/4786738; 

1.3   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w pkt IV zaproszenia, 
prowadzonym w trybie określonym w pkt. I zaproszenia. 

1.4  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

1.5  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp;   

1.7  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.8  Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

1.9 Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  

 
XII.       Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 

1) Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 
2) Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 
3) Załącznik Nr 3 - Wzór umowy 
4) Załącznik Nr 4- Wykazu podmiotów których sprawozdania finansowe badał wykonawca 
5) Załącznik Nr 5 - Wykaz osób które będą badać sprawozdanie finansowe 

 
 

 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego 
 

Specjalista                                                           W zastępstwie Kierownik Działu                                                   Dyrektor 
              Maciej  Zakiewicz                                                                Katarzyna Plis                                                  prof. dr hab. Aleksander Oleszek  prof. zw. 
 
 
 
 
 
 
       …………………………………                               ……………………………………..          ………………………………………………. 
                   /sporządził/                                    /zaakceptował/                  /zatwierdził/ 
 
 

 
 


