
 
Sygn.SA-ZO-1/997/2013                 Osowiec-Twierdza, dnia 05 lutego 2013 r. 

 

Zapytanie ofertowe  

na  

WYKONANIE USŁUGI BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

                                Biebrzańskiego Parku Narodowego za 2012 rok 

 
 

1. Zamawiający: 

Biebrzański Park Narodowy 
Osowiec-Twierdza 8 
19-110 Goniądz 
NIP:546-13-90-705, REGON: 200667985 
http:// www.biebrza.org.pl 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badania 
sprawozdania finansowego Biebrzańskiego Parku Narodowego, które przeprowadzone 
winno być stosownie do postanowień: 

 
a) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 
152, póz. 1223 z późn. zm.) 
b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów w Polsce Badaniem objęte winno być sprawozdanie finansów, na które 
składa się: 

a) ocena kompletności informacji dodatkowej; 
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. 
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
d) analiza oraz ocena przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach (funduszach) własnych;  

Celem badania jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem. 
Opinia oraz raport winny zawierać ocenę, czy badane sprawozdanie finansowe: 

a) przedstawia prawidłowo, rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 
sytuacji majątkowej i finansowej jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 
1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
b) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi        w 
powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami, 
d)Badaniu poddane zostaną również dane dotyczące podatku dochodowego od osób 
prawnych. 

Biebrzański Park Narodowy działa w oparciu o: 
1.Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. 

Nr 151, póz. 1220 z późn. zm.), 
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2. Statut Biebrzańskiego Parku Narodowego, nadany przez Ministra Środowiska, Zarządzeniem 
Nr 57 z dnia 13 maja 2008 r.  

 
3. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

Podmiot ubiegający się o badanie sprawozdania finansowego za 2012r. winien 

przedstawić ofertę zawierającą:  

1. Cenę za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, zakończonego opinią i 
raportem, 

2. Dane o firmie wraz ze wskazaniem na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, 
a w przypadku uprawnionych podmiotów, również wskazanie nazwisk biegłych rewidentów. 

3. Oświadczenia o: 
a) spełnieniu przez podmiot ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i 
niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,  
b) spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia 
bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym  

4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób 
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta. 
5. Ponadto złożona oferta przez Wykonawcę powinna zawierać: 
- pełną nazwę wykonawcy oraz adres lub siedzibę, numer telefonu i faksu oraz numer NIP, 
- termin wykonania zamówienia,  
- podpis przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, 
- datę sporządzenia oferty. 

 
4. Termin i miejsce składania ofert. 

1. Oferty należy składać do dnia 14.02.2013 r. do godziny 1200 w zaklejonych kopertach z 
dopiskiem "oferta na badanie sprawozdania finansowego BbPN za rok 2012" na adres 

Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8 19-110 Goniądz w  pokoju 
nr 14  ( Sekretariat). 
 
5. Termin i miejsce otwarcia ofert. 

 
Zamawiający otworzy oferty w swojej siedzibie, w dniu 14.02.2013 r. o godz. 12 15 w sali nr 38.  
 
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
 
1. Cena oferty zostanie obliczona na podstawie wzoru: 

 
Cena min. 

Lp  = ------------------ ------------ x 100 pkt, 
Cena oferty badanej 

 
2. Cena oferty obliczona zgodnie z pkt. 1 posłuży Zamawiającemu jedynie do wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 
3. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
 
7. Kryteria oceny ofert. 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: najniższa cena oferty 
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2. Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta za dane kryterium 100 pkt. 
 
8. Szczegółowych informacji w/s przedmiotu zamówienia udziela: 
 
- Halina Kardasz Główny Księgowy nr tel.: 085-738-0620 wew. 224. tel. kom.: 606-14-83-19 
- Danuta Zawadzka Z-ca Głównego Księgowego nr tel.: 085-738-0620 wew. 253.  
 
Załączniki: 
 
Wzór umowy – zał. nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
             Zatwierdził: 
 
              Dyrektor 
           Biebrzańskiego Parku Narodowego 
             Roman Skąpski 
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