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       Biała,  dnia 29 listopad 2022r. 

        Strona Internetowa Zamawiającego 

        Nr 08/ZP/2022 

 

Zamawiający: 
Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. Moniuszki 8 
48-210 Biała 
Tel.  77 438 85 63 
Fax. 77 438 85 61 
e-mail: zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl 
strona internetowa: www.szpitalbiala.pl 

 

Zapytanie ofertowe  

Niniejszym Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej zwraca się do zainteresowanych Wykonawców o 

przesłanie ofert na usługę przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Szpitala za 

rok 2022 oraz 2023 w oparciu, o które Rada Powiatu w Prudniku dokona wyboru wykonawcy. 

 

Dotyczy: usługi przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zespołu 

    Opieki Zdrowotnej w Białej. 

(08/ZP/2022) 

Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy Wykonawca, która 

spełnia określone w nim warunki. 

1. Przedmiot zamówienia: 

Na podstawie Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych o wartości 

nieprzekraczającej 30.000 Euro Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej prosi o 

przygotowanie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego, w zakresie: 

1) Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 na rzecz 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, zgodnie z art. 64 ust 1. Ustawy o 

Rachunkowości, z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. 

a. Badanie wstępne: zapoznanie się z firmą: Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej, 

ewidencją księgową, kontrolą wewnętrzną oraz metodami wyceny składników 

majątku. 

b. Badanie podstawowe: dokonanie przeglądu i analizy istotnych pozycji 

sprawozdania, a także udokumentowanie danych zawartych w sprawozdaniu 
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finansowym, opracowanie raportu z badania zgodnie z normami krajowej 

Rady Biegłych Rewidentów. 

Wydanie niezależnej opinii Biegłego Rewidenta dotyczącej wyniku 

finansowego osiągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej oraz jego 

sytuacji majątkowej i finansowej. 

2) Dokonanie oceny zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi 

przepisami prawa i statutem jednostki. 

3) Dokonanie oceny prawidłowości i rzetelności przedstawionego w sprawozdaniu 

finansowym wyniku działalności gospodarczej oraz sytuacji majątkowej i 

finansowej badanej jednostki. 

4) Sformułowanie raportu z badania, który powinien ujmować m. in.: 

- ocenę systemu rachunkowości, 

- ocenę systemu kontroli wewnętrznej, 

- ocenę działalności ekonomiczno-finansowej za dany okres sprawozdawczy, 

- sprawozdanie poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, 

- kompletność i prawidłowość pozycji kształtujących wynik finansowy, 

- ocenę prawidłowości opracowania informacji dodatkowych, 

- ocenę inwentaryzacji. 

5)   Dokładne informacje o Zespole Opieki Zdrowotnej w Białej są przedstawione w      

załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

6)   Wyboru Wykonawcy, na podstawie złożonych ofert, dokonuje Rada Powiatu  w 

Prudniku tym samym umowa będzie mogła być zawarta po dokonaniu takiego 

wyboru przez Radę. 

 

2. Termin realizacji zamówienia : 

2 lata tj. grudzień 2022 – 31 marzec 2023 (do 31.03.2023 r. wraz z opinią i raportem z 

badania sprawozdania finansowego) oraz listopad 2023 – 31 marzec 2024 (do 

31.03.2024 wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego). 

 

3. Wymagania podmiotowe: 

Wykonawca powinien przedłożyć dokument potwierdzający wpis na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdania finansowego. 

Polisa OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

07.11.20117r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

firmy audytorskiej. 

 

4. Wymagany termin płatności: do 30 dni od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu. 

 

5. Termin złożenia oferty – do dnia 07.12.2022 r. do godz. 11:00. 

Za dotrzymanie ww. terminu składania ofert uznaje się przesłanie skanu oferty na 
adres: zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl  (temat: oferta na usługę badania 
sprawozdania finansowego) – przed upływem tego terminu. 
 

6. Kryterium oceny oferty  - 100%. 

mailto:zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl
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7. Termin związania ofertą: 30 dni. 

 

8. Kontakt telefoniczny: 

- Łukasz Byra – osoba odpowiedzialna za umieszczenie ogłoszenia – tel. 77 438 70 33 

- Anna Porębska – Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej  – tel. 77 438 85 63 

 

9. Załączniki: 

1) Formularz: Druk Oferty.  

2) Informacja o Zespole Opieki Zdrowotnej w Białej. 

 

10.  Dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca: 

1) Wypełniony Formularz Ofertowy (zał. 1); 

2) Dokument potwierdzający wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdania finansowego; 

3) Polisa OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

07.11.20117 r . w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej firmy audytorskiej. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, jak i jego 

unieważnienia, bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

          

 

 

         Z poważaniem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

- Publikacja na stronie internetowej Zamawiającego. 
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