Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego
sprawozdania finansowego Uczelni Jana Wyżykowskiego za lata obrotowe kończące się 31
grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego
badania, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r.,
poz.1089 ze zm.2019, poz.730).




Oczekiwany termin złożenia Sprawozdań z badania:
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.: do dnia 17 marca 2020 r.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.: do dnia 17 marca 2021 r.
W ramach badania Uczelnia oczekuje od Wykonawcy:






dostarczenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej, sporządzonego w języku
polskim i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta;
obecności kluczowego biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu Rady
Nadzorczej, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem
badania i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, zatwierdzającym
sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
w przypadku wystąpienia w trakcie badania uwag i spostrzeżeń, a także porad
i zaleceń w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów w systemie rachunkowości
Uczelni zidentyfikowanych w trakcie badania – przekazanie ich w formie Listu do Rektora
Uczelni oraz kopii do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki ZAMPOL.

Oferta powinna zawierać w szczególności:
1. Informacje o oferencie i jego siedzibie oraz formie prowadzenia działalności oraz o
osobach wchodzących w skład organu zarządzającego lub kierownictwa oferenta.
2. Informację o posiadaniu ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
3. Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do
rejestru biegłych rewidentów.
4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
5. Cenę brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) w złotych za przeprowadzenie
badania stanowiącego przedmiot oferty uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub
rzeczowe), jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania poszczególnych
sprawozdań finansowych za rok 2019 i rok 2020.
6. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
7. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych.
8. Aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru.

9. Wykaz badanych podmiotów (nazwa i siedziba) w okresie ostatnich trzech lat.
10. Projekt umowy na badanie łącznego sprawozdania finansowego.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające powyższe wymagania. Umowa zostanie
zawarta z oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą tj. :
- wykazał się najbogatszym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych szkół
wyższych
- przedstawił cenę konkurencyjną w porównaniu z innymi podmiotami.
O wynikach wyboru pisemnie poinformowane zostanie tylko ten oferenta, którego oferta
została wybrana.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana
przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
Zleceniodawca zastrzega możliwość negocjacji proponowanej ceny związanej z realizacją
przedmiotu zamówienia.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony dokumentów powinny być ponumerowane i
parafowane.
Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają
rozpatrzeniu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w Ogłoszeniu mogą
pozostać nierozpatrzone.
Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku do godziny 15:00.
Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminu poprzez działania lub
zaniechania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz
celem złożenia oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub
kurierskie, w związku z tym jakiekolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić
podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia. Za datę
złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Uczelni.
Pisemne kompletne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na
badanie Sprawozdania finansowego Uczelni Jana Wyżykowskiego za rok obrotowy 2019 i rok
obrotowy 2020” należy przesyłać pocztą/pocztą kurierską na adres:
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
lub złożyć osobiście w siedzibie Uczelni w Rektoracie pok. A301 w godz. 800-1500.

Organ dokonujący wyboru biegłego rewidenta zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferty, przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia od wyboru oferty bez podania
przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych
Podstawowe informacje o Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach:
Zatrudnienie według stanu na dzień 30.11.2019 r.:
78 etatów
Wartość aktywów na dzień 31.12.2018 r.:
18 891 173,12 zł
Wysokość przychodów w 2018 roku:
9 144 078,27 zł
W sprawie informacji dotyczących przygotowania oferty ze strony Uczelni prosimy
kontaktować się z Kwestorem Uczelni tel. 76/7465356

