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          Staszów, 20.01.2020r.  
 

       ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

dla zamówień o wartości nie przekraczającej  

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

 

Gmina Staszów 

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, 
www.staszow.pl 

 

tel. (15) 864-83-05, fax (15) 864-83-04 

e-mail: biuro@staszow.pl 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

 
„Świadczenie usług w zakresie audytu wewnętrznego w gminie Staszów w okresie  

od 01.02.2020 r. do 31.01.2020 r.” 

 

Rodzaj zamówienia: usługa 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

79212200-5 – Usługi audytu wewnętrznego. 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 

1). Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie audytu wewnętrznego w gminie 

Staszów w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.  

2). Zakres zadań objętych usługą: 

a) przeprowadzenie 3 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2020 r., 

b) przeprowadzenie 1 czynności sprawdzającej zgodnie z planem audytu na 2020 r., 

c) sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, 

d) sporządzenie notatki informacyjnej z czynności sprawdzających, 

e) sporządzenie sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego, 

f) opracowanie planu audytu na rok 2021 z uwzględnieniem analizy ryzyka 

g) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu. 

 

Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Staszów musi odbywać się zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego 

oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506) oraz standardami 

audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi  

w komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów z 12 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. MRiF z 2016 r., poz. 

28).  

 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :  

 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 

zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 102 lub telefonicznie pod 

numerem tel. 15 864 83 31. 

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:  

Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i Gminy w Staszowie, 

 

 

http://www.staszow.pl/


 

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY W STASZOWIE 2

 

3. Termin wykonania zamówienia:  

 

Wymagany termin realizacji zamówienia – od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. 

 

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

 

Wykonawcą może być:  

1) osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), 

2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), 

3) osoba prawna, która zatrudnia osobę fizyczną spełniającą warunki określone w art. 286 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) 
4) o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca: 

-  posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
- posiadający doświadczenie, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przeprowadził minimum 3 zadania audytowe  

w jednostkach sektora finansów publicznych.  

- dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym, 

- dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

Spełnienie przesłanek ustawowych do realizacji przedmiotowego zadania wskazanych  

w zaproszeniu , wykonawca potwierdza oświadczeniem złożonym w treści oferty i załączonymi do 

oferty dokumentami. 

 
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana 

jako oferta najkorzystniejsza: cena - 100 % .  

 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, 

ul. Opatowska 31, sekretariat - pokój 104 osobiście, przesłać faksem na nr (15) 864-83-04 w terminie  

do dnia 27 stycznia 2020 roku do godz. 12
00  

 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu.  

 

Osoba fizyczna, niebędąca płatnikiem podatku VAT zobowiązana jest do złożenia oświadczenia 

stanowiącego załącznik do „Formularza oferty cenowej”. 

 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, zostanie przekazana telefonicznie w terminie 2 dni od dnia składania oferty. 
 

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego 

ofertę wybrano. 

 

 

 Staszów, dn. 20.01.2020 r.     Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 

         /-/ Leszek Kopeć 

 


