
Bytom, dnia 28.09.2017 r.
OGŁOSZENIE

Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodziezży Niepełnosprawnej zaprasza 
uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania 
finansowego  Bytomskiego  Stowarzyszenia  Pomocy  Dzieciom  i  Młodziezży 
Niepełnosprawnej  za rok obrotowy 2017.

Przedmiot   zamoó wienia   obejmuje   badanie   sprawozdania   finansowego   Bytomskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodziezży Niepełnosprawnej za rok obrotowy 2016 
oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe 
jest   zgodne   z   zastosowanymi   zasadami   (polityką)   rachunkowosóci   oraz   czy   rzetelnie 
i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jak tezż  wynik finansowy. 

Zasady i zakres realizacji przedmiotu zamoó wienia powinien bycó zgodny z przepisami 
prawa, w tym:

 ustawy z dnia 29 wrzesónia 1994 r. o rachunkowosóci (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) 
 ustawy   z   dnia   7   maja   2009   r.   o   biegłych   rewidentach   i   ich   samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdanó  finansowych oraz o nadzorze 
publicznym (Dz. U. z 2016, poz. 1000).

Oferty nalezży składacó:  
 pisemnie na adres ul. Tetmajera 2, 41-933 Bytom 
lub 
 elektronicznie  na adres e-mail   terapia@wtz.bytom.pl  

w terminie do dnia 16 pazódziernika  2017 roku do godziny 09:00.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie poó zóniej anizżeli do dnia 31 marca 2018 
roku.

Ponizżej  opis przedmiotu zamoó wienia, warunki jego udzielenia,  wzoó r oferty oraz wzoó r 
umowy o badanie sprawozdania finansowego.



UMOWA NR …………………………
o badanie i ocenę sprawozdania finansowego 

Zawarta w dniu  ………….........….. 2017 roku w Bytomiu, pomiędzy Bytomskim Stowarzyszeniem 
Pomocy Dzieciom i Młodziezży Niepełnosprawnej z siedzibą w Bytomiu, Bytom, ul. Tetmajera 2, 
KRS  0000019510, NIP 626-24-40-594 
reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu   - ...............................................................................
Skarbnika - ......................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym 
a
..................................................................................................... z siedzibą w .................................................…....,  przy  
ul.   ………...............................…………….,   wpisaną   na   listę   podmiotoó w   uprawnionych   do   badania 
sprawozdanó  finansowych przez KIBR pod nr ………...............…., KRS ……......…........…, NIP ………....……
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą 

o tresóci następującej : 

                                                                      § 1 
1 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie badania 

sprawozdania  finansowego  Bytomskiego  Stowarzyszenia  Pomocy  Dzieciom 
i Młodzieży   Niepełnosprawnej   (dalej   BSPDiMN)   za   rok   2017   i   jego   oceny   celem 
wydania   opinii   wraz   z raportem   o   tym,   czy   sprawozdanie   finansowe   jest   zgodne 
z zastosowanymi   zasadami   rachunkowości   oraz   czy   rzetelnie   i   jasno   przedstawia 
sytuację  majątkową  i finansową,  oraz  wynik  finansowy  badanej  jednostki,  z 
uwzględnieniem oceny prawidłowosóci rozliczenó  podatkowych, poprawnosóci dokonywanych 
odpisoó w  amortyzacyjnych,  oceny  prawidłowosóci  rozliczania  kosztoó w  obciązżających 
działalnosócó   statutową   i   działalnosócó   gospodarczą   z   uwzględnieniem   odliczenó    podatku   od 
towaroó w i usług.

2 Zamawiający  wymaga,  aby  ocena  prawidłowosóci  rozliczenia  kosztoó w  obciązżających 
działalnosócó   statutową   i   działalnosócó   gospodarczą   z   uwzględnieniem   odliczenó    podatku   od 
towaroó w   i   usług   została   dokonana   poprzez   odniesienie   się   do   tej   kwestii   w   odrębnym 
dokumencie.

3 Strony zgodnie ustalają, zże  badanie sprawozdania finansowego oraz pisemna opinia 
o ktoó rej mowa w ust. 1 powyzżej zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym zakresie tj. ustawą z dnia 29 wrzesónia 1994 r.  o 
rachunkowosóci (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 104), a w szczegoó lnosóci zgodnie z u powinno  
w szczegoó lnosóci obejmowacó:

a) sprawdzenie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
ustawą o rachunkowosóci i wydanymi na jej podstawie przepisami 
wykonawczymi,



b) sprawdzenie, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy jednostki,

c) sprawdzenie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o 
rachunkowosóci,

d) sprawdzenie, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno 
wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji jednostki,

e) sprawdzenie prawidłowosóci rozliczenó  podatkowych,

f) sprawdzenie poprawnosóci dokonywanych odpisoó w amortyzacyjnych,

g) sprawdzenie prawidłowosóci rozliczania kosztoó w obciązżających działalnosócó 
statutową i działalnosócó gospodarczą z uwzględnieniem odliczenó  podatku od 
towaroó w i usług.

h) wydanie Opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.

4 Badanie   sprawozdania   finansowego   zostanie   przez   Wykonawcę   przeprowadzone   na   tak 
dobranych   proó bkach   ksiąg   i   dowodoó w   księgowych   z   kazżdego   miesiąca   2017   r.,   aby 
dokumentacja badania stanowiła wystarczającą i pełną podstawę do sformułowania opinii 
o badanym sprawozdaniu finansowym.

5 W przypadku wykrycia błędoó w winny bycó przedstawione w odrębnym dokumencie.
6 W razie wydania opinii zawierającej istotne zastrzezżenia do prawidłowosóci lub rzetelnosóci 

sprawozdania finansowego albo wydania o nim opinii negatywnej zostanie Zamawiającemu 
przekazane uzasadnienie.

7 W   przypadku   odmowy   wyrazżenia   opinii   o   sprawozdaniu   finansowym   z   uwagi   na 
okolicznosóci uniemozż liwiające jej sformułowanie Wykonawca jest zobowiązany przedstawicó 
tego powody łącznie z uzasadnieniem na pisómie.

8 W   wyniku   badania   sprawozdania   finansowego   Wykonawca   przekazże   Zamawiającemu   w 
pięciu egzemplarzach maszynopisu:

a) opinię o prawidłowosóci i rzetelnosóci sprawozdanó  finansowych,
b) raport z badania sprawozdania finansowego,
c) odrębny dokument sporządzony w  przypadku, o ktoó rym mowa w postanowieniach 

ust. 5 niniejszego paragrafu.
d) odrębny   dokument,   o   ktoó rym   mowa   w   pkt.   1.1   niniejszego   paragrafu,   o   ile 

odniesienie do wskazanych tam kwestii  nie nastąpi w opinii.
9 Opinia   wraz   z   raportem,   o   ktoó rym   mowa   w   pkt.   2   niniejszego   paragrafu   będzie   w 

szczegoó lnosóci zawieracó stwierdzenie wymagane przepisami art. 65 ustawy z 29 wrzesónia 
1994 o rachunkowosóci (tekst jedn. Dz. U z 2016 roku, poz. 1047).

                                                                      
§ 2

1 Strony   zgodnie   ustalają,   zż e   w   terminie   3   dni   kalendarzowych   od   dnia   zawarcia   umowy 
przygotują indywidualny plan badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

2 W przypadku, gdy do badania zostanie wskazanych dwoó ch lub więcej biegłych rewidentoó w, 
sposóroó d nich wskazany zostanie koordynator do biezżącego kontaktu z  Zamawiającym.

3 W skład zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego wchodzą: 
a) ………………………………………. – …………………………………………



b) ………………………………………. – ………………………………………… 
c) ………………………………………. – …………………………………………

4. Zmiana osoó b wskazanych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego o ktoó rych 
mowa w ust. 3 powyzżej stanowi zmianę umowy.

5. Wykonawca   osówiadcza,   zże   on   sam   jak   i   osoby   wskazane   do   przeprowadzenia   badania 
sprawozdania finansowego są bezstronne i niezalezżne od Zamawiającego.

6. Wykonawca   zobowiązuje   się   do   przestrzegania   standardoó w   przeprowadzenia   badania 
sprawozdania finansowego i ponosi odpowiedzialnosócó za nieprzestrzeganie tej zasady. 

7. Wykonawca  osówiadcza,  zże  posiada  następujące  dosówiadczenia  w  zakresie  badania 
sprawozdanó  finansowych na okolicznosócó czego do złozżonej oferty zostały dołączone wykazy 
zrealizowanych badanó  sprawozdanó  finansowych.

§ 3
1 Czynnosóci   związane   z   badaniem   sprawozdania   finansowego   Zamawiającego   będą   przez 

Wykonawcę wykonane w terminie: 
a) termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy: dzienó  następny po podpisaniu 

umowy. 
b) termin   zakonó czenia   wykonania   przedmiotu   umowy:  do   dnia   31.03.2018   r.  pod 

warunkiem  udostępnienia  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  sprawozdania 
finansowego, ksiąg rachunkowych (w tym dowodoó w księgowych) oraz niezbędnych 
danych   i   informacji   okresó lonych   szczegoó łowo   w   §4   umowy.   Zakonó czenie   badania 
zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez obydwie strony.

2 Za   zakonó czenie   wykonania   przedmiotu   umowy   przyjmuje   się   datę   przyjęcia   przez 
Zamawiającego Opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego bez zastrzezżenó . 

                                                           
                                                                          § 4

1 Badanie   sprawozdania   finansowego   będzie   wykonywane   w   siedzibie   Zamawiającego   lub 
w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2 Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy:
a) dokumentoó w załozżycielskich i organizacyjnych przedsiębiorstwa,
b) zawartych przez Zamawiającego umoó w  i innych dokumentoó w,
c) sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i dowodoó w księgowych,
d) wszelkich innych dokumentoó w mających związek z przedmiotem niniejszej umowy,
e) sprawozdania z działalnosóci Zamawiającego.

3 Udzielenia   wyczerpujących   informacji   i   wyjasónienó    niezbędnych   do   opracowania   raportu 
i opinii.

4 Składania  przedstawicielom  Wykonawcy  pisemnych  osówiadczenó   dotyczących  między 
innymi:

a) uznania   przez   kierownictwo   Zamawiającego   odpowiedzialnosóci   za   prawidłowosócó 
i rzetelnosócó sprawozdania finansowego,

b) stwierdzenia,   zże   według   wiedzy   i   najlepszej   wiary   Zamawiającego,   sprawozdanie 
finansowe,   o   ktoó rym   zostanie   wydana   opinia   jest   wolne   od   istotnych   błędoó w 
i przeoczenó ,

c) potwierdzenie kompletnosóci i udostępnionych przedstawicielom Wykonawcy ksiąg 
rachunkowych i sprawozdania finansowego.



d) przestrzegania   przez   Zamawiającego,   według   Jego   wiedzy   i   najlepszej   wiary 
przepisoó w   prawa   i   warunkoó w   zawartych   umoó w,   istotnych   z   punktu   widzenia 
działalnosóci Zamawiającego, a zwłaszcza jej kontynuacji,

e) kompletnosóci ujęcia  w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzenó , ktoó re  mogą 
rzutowacó na przyszłą sytuację finansową Zamawiającego,

f) posiadania tytułoó w prawnych do wszystkich aktywoó w,
g) kompletnosóci ujawnionych przedstawicielom Wykonawcy zdarzenó  po dacie bilansu 

mogących miecó wpływ na trafnosócó formułowanych przez Wykonawcę opinii i raportu 
oraz sówiadczenó  w innych sprawach,  stosownie  do stwierdzonych  w toku badania 
faktoó w i okolicznosóci.

5 Wspoó łdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy, 
a w szczegoó lnosóci do:

a) niezwłocznego   ustosunkowania   się   do   zastrzezżenó    i   wątpliwosóci   przedstawicieli 
Wykonawcy   w   sprawach   prawidłowosóci   i   rzetelnosóci   przedstawionej   do   badania 
wersji sprawozdania finansowego,

b) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w ktoó rym 
Zamawiający i Wykonawca będą przekonani o celowosóci i zasadnosóci wprowadzania 
zmian,

c) wydawanie   dyspozycji,   na   wniosek   przedstawicieli   Wykonawcy,   wykonania   przez 
personel   Zamawiającego   wymaganych   czynnosóci   (np:   kopiowania   dokumentoó w, 
maszynopisania, przygotowania i wysyłania korespondencji itp.).

6 Zamawiający, informuje zże osówiadczenia, o ktoó rych mowa wyzżej w ustępie 4 niniejszego 
paragrafu,   Zamawiający   składa   między   innymi   w   oparciu   o   informacje   udzielone   przez 
Głoó wnego Księgowego  Zamawiającego.

7 W przypadku gdy Wykonawca napotka na przeszkody w realizacji przedmiotu umowy   ze 
strony Zamawiającego, zobowiązany jest poinformowacó o tym Zamawiającego na pisómie w 
terminie 2 – ch dni roboczych od dnia wystąpienia przeszkody pod rygorem uznania, zże 
przeszkody nie wystąpiły. 

8 Zamawiający ma prawo wniesienia uwag i zastrzezżenó , do ktoó rych Wykonawca zobowiązany 
jest się odniesócó na pisómie.  

9 Odbioó r przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 5
1 Za  wykonanie  przedmiotu   umowy  Wykonawcy  nalezżne   jest  wynagrodzenie  w  wysokosóci 

………………..   PLN   netto   plus   podatek   VAT   w   wysokosóci   ………………   PLN   łącznie   kwotę 
……………….. PLN ( słownie: ………………………… złotych) brutto.

2 Wynagrodzenie płatne jest w terminie 30 dni licząc od dnia  dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury Vat. 

3 Podstawą do wystawienia faktury jest przyjęcie przedmiotu umowy bez zastrzezżenó . 
4 Uregulowanie   przez   Zamawiającego   nalezżnosóci   za   usługę   nie   zwalnia   Wykonawcy   z 

obowiązku udzielenia Zamawiającemu ewentualnych wyjasónienó  związanych z ustaleniami w 
toku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. 

§ 6



1 W przypadku opoó zónienia wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego kary umowne w wysokosóci 0,5 % wynagrodzenia brutto tj. kwotę ……… PLN 
( ……………………..) za kazżdy dzienó  opoó zónienia. 

2 W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o ktoó rych mowa w § 7 
ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokosóci 30 % 
wynagrodzenia brutto tj. kwotę ……………………. PLN (……………………..). 

3 Zamawiającemu  przysługuje  prawo  zżądania  odszkodowania  uzupełniającego  ponad 
zastrzezżone kary umowne. 

                                                                       
§ 7

1 Zamawiający   mozże   odstąpicó   od   umowy   w   przypadku,   gdy   Wykonawca   opoó zóni   się   w 
wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 7 dni licząc od terminoó w, o ktoó rych mowa w § 
3 ust. 1 umowy.

2 Zamawiający mozże odstąpicó od umowy w przypadku, gdy wykonanie nie lezży w interesie 
publicznym, czego nie mozżna było przewidziecó w chwili zawarcia umowy. Art. 145 ustawy 
Prawo zamoó wienó  publicznych stosuje się odpowiednio.  

§ 8
Wykonawca ma prawo udostępnicó rezultaty badania sprawozdania finansowego Zamawiającego 
wyłącznie organom upowazżnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty, a w 
tym organom upowazżnionym  Krajowej Izby Biegłych Rewidentoó w,  sprawujących nadzoó r  nad 
nalezżytym wykonywaniem zawodu przez członkoó w Izby. Wykonawca i osoby badające w jego 
imieniu   sprawozdanie   finansowe   są   zobowiązania   do   zachowania   w   tajemnicy   faktoó w   i 
okolicznosóci poznanych w toku badania.

§ 9
Wykonawca nie mozże bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzycó osobie trzeciej wykonania 
zobowiązanó  wynikających z niniejszej umowy.

§ 10
1 W   sprawach   nieuregulowanych   niniejszą   umową   mają   zastosowanie   przepisy   Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące.
2 Strony wyłączają mozż liwosócó cesji praw i obowiązkoó w wynikających z umowy. 
3 Zmiana   umowy   wymaga   zachowania   formy   pisemnej   w   postaci   aneksu   pod   rygorem 

niewazżnosóci.
4 4.Strony   wskazują   adresy   do   doręczenó    jak   we   wstępnej   częsóci   umowy.   Kazżda   ze   Stron 

zobowiązana   jest   do   powiadomienia   drugiej   strony   o   zmianie   adresu   do   doręczenó    pod 
rygorem uznania korespondencji skierowanej pod adres wskazany w umowie za skutecznie 
doręczoną z dniem pierwszego awiza. 

5 Strony zgodnie ustalają, zże wszelkie osówiadczenia, zawiadomienia pod rygorem niewazżnosóci 
muszą miecó formę pisemną. 

6 Sądem  własóciwym  do   rozpatrywania  ewentualnych  sporoó w  jest   sąd  własóciwy  dla 
Zamawiającego. 

7 Umowę zawarto w dwoó ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kazżdej ze Stron.

Załączniki: 



1.Oferta wraz z załącznikami obejmującymi udokumentowanie dosówiadczenó  Wykonawcy i osoó b 
wskazanych do wykonania badania sprawozdania finansowego.

                  
    ………………………………..                              ………………………………
           Zamawiający            Wykonawca
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