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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiaj,!cy - Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawcow do zlozenia oferty na swiadczenie uslugi 

audytu wewn~trznego. 

I. NAZWA I ADRES ZAMA WIAJl\CEGO. 
Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 

e-mail: zp@gminababoszewo.pl;urzad@gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: 
1. Przedmiot zamowienia: 

Przedmiotem zam6wienia jest swiadczenie uslug audytu wewn~trznego w Urz~dzie Gminy 

w Baboszewie lub/oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy. 

Audyt wewn~trzny, jako dzialalnose niezalezna i obiektywna, kt6rej celem jest wspieranie W6jta 

Gminy Baboszewo w realizacji cel6w i zadaii gminy przez systematycznq ocen~ kontroli zarzqdczej 

oraz czynnosci doradcze, powinien bye prowadzony przez uslugodawc~ zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z p6i.n. zm.) oraz 

przepisami wydanymi na jej podstawie. 

2. Opis przedmiotu zamowienia: 
Usluga swoim zakresem obejmuje w szczeg6lnosci: 

1) opracowanie pelnej dokumentacji audytu, w tym prowadzenie akt audytu biezqcych i stalych w celu 

rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynnosci, 

2) identyfikacja obszar6w potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy, 


3) opracowanie rocznego planu audytu wewn~trznego na rok 2019, 0 kt6rym mowa wart. 283 Ustawy 


o finansach publicznych, w oparciu 0 analiz~ ryzyka, podanie informacji na temat czasu 

planowanego na realizacj~ poszczeg61nych zadari zapewniajqcych oraz na realizacj~ czynnosci 

doradczych i sprawdzajqcych, 

4) przeprowadzenie w 2019 roku co najmniej trzech zadaii audytowych w zaleznosci od wynik6w 

analizy ryzyka i priorytetu W6jta, przeprowadzenie zadania audytowego nast~puje na podstawie 

imiennego upowaznienia W6jta, po okazaniu dowodu tozsamosci, 

5) przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach dodatkowego zadania audytowego poza planem 

audytu za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym w wyniku negocjacji, 

6) podejmowanie czynnosci doradczych, w tym skladanie wniosk6w majqcych na celu usprawnienie 

funkcjonowania obszar6w podlegajqcych audytowi, 

7) term in owe sporzqdzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audyt6w , 

8) przygotowanie pisemnych sprawozdaii z wykonania zadaii audytowych wraz z rekomendacjami ella 

audytowanego obszaru, kt6re nalezy przedstawie osobiScie W6jtowi oraz w razie potrzeby Radzie 

Gminy, 
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w tym co 

terytorialnego. 

przeprowadzenie zarzqdczej pod kontem adekwatnosci, skutecznosci i efektywnosci 
wynikajqcej z przeprowadzonych zadan audytowych, 

10) przygotowanie z wykonania planu audytu za r., w terminie do 

2020r. 

III. Wsp61ny Slownik 

79.21.22.00-5 - us}ugi 

mn't",.",,,, (CPV): 

WARUNKI UDZIALU 

wewn~trznego, 0 

W 


zam6wienia 


1. Posiadajqcy uprawnienia kt6rych mowa wart. 286 ustawy 0 

fizycznych lub os6b fizycznych prowadzqcych dzialalnosc 

przeprowadzenia 	 audytu w jednostce osoby 

ustawy 0 finansach publicznych innych podmiot6w). 

2. Posiadajqcy doswiadczenie w 	 audytowej. 

uzna za spelniony 

w tym okresie) wy kona} co 

doswiadczenia, jezeli Wykonawca 

ostatnich trzech latach oferty (a jezeli 


zadania audytowe w 


przeprowadzenia audytu 


3. 

podstawie ustawy 0 

wewnletrzm~QO w jednostkach 

4) funkcjonowania administracji (min.: ustawy 0 samorzqdzie o pracownikach 

kodeks post~powania administracyjnego), 

ustawy 0 podatku od towarow i 

ustawy 0 systemie oswiaty i 0 finansowaniu zadan 

4. 

w 

wymienione warunki muszq 	 ubiegajqce o zlecenie 

a w przypadku podmiotow warunki 	te co najmniej jedna z zatrudnionych 

podmiocie na podstawie umowy 0 unn".", zlecenie. 

V. 
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2. 

'V'u'...,LlPRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA 
sporzqdzona na Iwz6r - zalqcznik Nr 

do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz~ciq 

nast~pujqce dokumenty: 
mowa wart. 286 ust. 1 pkt 

2) kopie poswiadczonych "za zgodnosc z 
wyksztakenia (art. 286 ust. 1 

kwalifikacji do przeprowadzenia 

3) porWlelraZE~me ~U"'lo.UCUl),o. w ostatnich trzech latach 

vt"l",t,,'J'" - W tym okresie) co ---'.r'----

W audytu we'wm~trzneQ 
leT:>bTU 0 finansach publicznych, w 

(w przypadku 

lub 

warunki okreslone wart. 

---.J'-------J prowadzenie jednego 
min. z 

budzetowej, 

zam6wien publicznych, 



wewn~trznego w jednostkach samorzqdu terytorialnego - kserokopie um6w, referencje, 

rekomendacje itd., 


4) pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika. 


3. W toku oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdae od Wykonawcow wyjasnien dotyczqcych tresci zlozonej 

oferty. 

4. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe (z uwzgl~dnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek). 

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT 
Zamawiajqcy przy ocenie ofert b~dzie si~ kierowal nast~pujqcymi kryteriami: 

1. kryterium cenal1 miesiqc - 100% cena = 100 pkt 

Ocenie zostanie poddana cenalza 1 m-c oferty (z podatkiem VAT) za realizacj~ przedmiotu zamowienia, 

na ktorq powinny skladae si~ wszelkie koszty ponoszone przez wykonawc~. 

Wykonawca zobowiqzany jest do podania w "Formularzu ofertowym" ceny brutto. 

Liczba punktow, ktorq mozna uzyskae w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 

Cena bruttolm-c najniiszej zaproponowanej oferty 

Liczba punkt6w = --------------------------------------------- xl00 


Cena bruttolm-c oferty badanej 


Wykonawca okresla cen~ miesi~cznej realizacji zam6wienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmujqcej 

kwot~ podatku V AT. 


Koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty ponosi skladajqcy ofert~ . Ewentualne poprawki w ofercie 


muszq bye naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osob sporzqdzajqcych ofert~. 


Prawidlowe ustalenie stawki podatku VAT nalezy do obowiqzkow Wykonawcy. 


Zamawiajqcy nie uzna za oczywistq pomylk~ i nie b~dzie poprawial bl~dnie wstawionej stawki podatku 


VAT. 


Zamawiajqcy wybierze ofert~ Wykonawcy, ktora b~dzie zawierala najnizszq cen~ brutto za wskazane 


zam6wienie. 


VII. INFORMACJA DOTYCZ1\CA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG1\ Bye 
PROWADZONE ROZLICZENIA MI~DZY ZAMA WIAJ1\CYM A WYKONAWC1\ 
Rozliczenia mi~dzy Zamawiajqcym, a Wykonawcq b~dq prowadzone w polskich zlotych. 

VIII. TERMIN SKLADANIA OFERT 
Oferty nalezy skladae do dnia 22 lutego 2019 r. do godziny 11:00 

IX. MIEJSCE I SPOSOB SKLADANIA OFERT 
1. Oferty mozna skladae przesylkq pocztOWq, kurierskq lub osobiScie w nieprzezroczystej, zabezpieczonej 

przed otwarciem kopercie w Urz~dzie Gminie Baboszewo - KANCELARIA OGOLNA, 09-130 

Baboszewo, ul. Warszawska 9A. 

Kopert~ nalezy opisae nast~pujqCo: 

Oferta na zadanie pod nazw'!: "Oferta na swiadczenie uslugi audytu wewnt:trznego". 
Nie otwierae przed dniem 22 )utego 2019 r. godz. 11:05" 
Na kopercie opr6cz opisu jak wyiej naleiy umiescic nazw~ i adres Wykonawcy. 

2. Oferty zlozone po godz. 1100 zostanq zwr6cone z odpowiedniq adnotacjq. 



X. TERMIN I W ARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

1. Usluga audytu wewn~trznego b~dzie realizowana przez okres od 01 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 

rok. 

2. 	Zamawiajqcy Wymaga, aby Wykonawca byl obecny w siedzibie Zamawiajqcego przynajmniej dwa razy 

w miesiqcu, w uzgodnionych dniach przez min. 6 godzin dziennie. 

3. 	W okresie pierwszych trzech miesi~cy trwania umowy, Zamawiajqcy moze wymagae od Wykonawcy 

obecnosci w siedzibie Zamawiajqcego przynajmniej raz w tygodniu. Szczegolowe warunki obecnosci 

zostanq ustalone z wybranym Wykonawcq. 

XI. INNE INFORMACJE: 
1. Tryb post~powania 

1) Z uwagi na wartose zamowienia nie przekraczajqcq wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 

30.000 euro post~powanie jest prowadzone bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poin. zm.). 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

2) Zamowienie prowadzone 	jest w trybie zapytania ofertowego z publicznym ogloszeniem na stronie 

internetowej Zamawiajqcego www.bip.gminababoszewo.pl. 

2. Tryb wyjasniania tresci zapytania ofertowego . 
1) W przypadku wystqpienia pytan do zapytania ofertowego mozna je kierowae mailem na adres: 

zp@gminababoszewo.pl i urzad@gminababoszewo.pl 

Osoba do kontaktu: Zbigniew Sulinski - Specjalista ds. Zamowien Publicznych, w zakresie formalno

prawnym e-mail zp@gminababoszewo.pl. faks 23 6611071, 

2) Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem terminu skladania ofert przewidzianym 

w zapytaniu ofertowym. Zamawiajqcy przedluza tennin skladania ofert 0 czas niezb~dny do 

wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

3) Trese 	 pytan dotyczqcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajqcego b~dzie 

przekazywana w sposob okreslony w trybie post~powania. 

3. Ochrona danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogolne 

rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj~, 

ze: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baboszewo; 

- inspektorem ochrony danych osobowych w Inazwa zamawiajqcegol jest Pan Andrzej Rybus -

ToUoczko, dzialajqcy na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej 

z Gminq Baboszewo; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b~dq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

zwiqzanym z post~powaniem 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie 

Wytycznych kwalifikowalnosci- zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b~dq osoby lub podmioty, ktorym udost~pniona 

zostanie dokumentacja post~powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001 r. 
o dost~pie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764); 

- dane osobowe Wykonawcy b~dq przechowywane, przez okres zgodny z obowiqzujqcymi 

przepisami; 

-	 obowiqzek podania przez Wykonawc~ danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczqcych 

jest wymogiem zwiqzanym z udzialem w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 
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wartosci ponizej 30 000 euro bez ktorego nie mozna udzielic zamowienia w przypadku wyboru 

najkorzystniejszej oferty.; 

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b~dq podejmowane w sposob 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

-	 Wykonawca posiada: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dost~pu do danych osobowych PanilPana dotyczqcych; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

• na 	 podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 RODO; 

• prawo 	 do wniesienia skargi do Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

PanilPan; 

• przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO; 


- nie przysluguje Wykonawcy: 


• w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni~cia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 	RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz 

podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1Iit. c RODO. 

4. Udzielenie zamowienia. 
1) Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okreslonym w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala oceniona jako najkorzystniejsza. 

2) Informacj~ 0 wyborze oferty Zamawiajqcy przekaze na adresy mailowe Wykonawc6w, kt6rzy zlozyIi 

oferty oraz zamiesci na stronie internetowej Zamawiajqcego . 

5. Uniewaznienie post~powania. 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post~powania bez podania przyczyn. 

6. Zal'lczniki: 
1) Formularz oferty - zal. nr 1 

2) Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo- zal. nr 2 

3) Oswiadczenie 0 spelnieniu warunk6w, 0 kt6rych mowa wart. 286 ust 1 pkt 1-3 ustawy 0 finansach 

pubIicznych - zal. nr 3 


4) Wz6r umowy - zal. nr 4 


mgr to ygon 
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Refcrolu Orgoni ocYinego 





