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Zapytanie Ofertowe 

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy 2019 i 2020 

 
Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym 

„Edukator” w Łomży zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert  
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020.  

I. Zamawiający: 
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” 
w Łomży, posiadające status organizacji pożytku publicznego,  
KRS 0000048046, NIP: 718 – 172 – 98 – 59, REGON: 450696591 

a) adres do korespondencji : 18-400 Łomża , ul. Wojska Polskiego 29 A 
b) siedziba biura : Łomża ul. Polowa 57C , 

II. Przedmiot zapytania 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwóch rocznych badań 
przez biegłego rewidenta dotyczących sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020 zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości, w ramach każdego 
z przeprowadzonych badań, obszarów działalności Zamawiającego. 

2. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy zostanie wyznaczony na dzień następujący po dniu 
zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego. 

3. W wyniku badania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej do dnia: 
a) 16.09.2020 roku badanie sprawozdania za rok 2019, 
b) 15.06.2021 roku badanie sprawozdania za rok 2020, 

4. Pisemną opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego w języku polskim 
w trzech egzemplarzach. 

5. Pisemny raport z badania sprawozdania finansowego w języku polskim w 3 egzemplarzach. 

6. Miejscem badania będzie siedziba biura Stowarzyszenia ,,Edukator”: Łomża, ul. Polowa 57C 

7. Wykonawca zobowiązuje się ( w razie konieczności) do uczestnictwa biegłego rewidenta 
w posiedzeniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia, celem złożenia stosownych wyjaśnień. 
bez dodatkowego wynagrodzenia. 

III. Warunki zapytania ofertowego  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) posiadają udokumentowane uprawnienia, niezbędne do wykonania badania sprawozdań 

finansowych na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. Dz.U. poz.1089 o biegłych rewidentach 
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 
o nadzorze publicznym ,Ustawa o rachunkowości z 22.06.2016 Dz.U. z 2016 poz.1047 z zm. 

2) posiadają uprawnienia do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów, 

3) dysponują osobami odpowiednio przygotowanymi do wykonania zamówienia, 

2. Przedstawiona w ofercie cena usługi powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT, cenę 
brutto, termin Wykonania, 

3. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja 
zostanie niezwłocznie przekazana do wiadomości na stronie www.sosedukator.pl 

IV. Sposób przygotowania oferty 

1. Wypełniona i podpisana oferta winna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 

2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając: 

− cenę netto, należny podatek VAT, cenę brutto - wyrażoną z złotych polskich, 

http://www.sosedukator.pl/


− informację o formie prowadzonej działalności. 

3. Załączniki do formularza oferty:  

− dokumenty, świadczące o uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności 
biegłego rewidenta, o wykonaniu usługi biegłego rewidenta, o wykonywaniu usługi 
badania sprawozdań finansowych, 

− aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis właściwego rejestru 
gospodarczego, 

− polisę OC na prowadzoną działalność, 

− listę minimum trzech podmiotów, posiadających status opp, w których składający ofertę 
przeprowadzał w ostatnim czasie badanie sprawozdań finansowych, 

− oświadczenie oferenta, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

− oświadczenie o zapoznaniu się z ofertą i wzorem umowy i nie wnoszeniu zastrzeżeń do ich 
treści, wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii, poświadczonej przez 
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność 
z oryginałem”. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zostanie 
przekazane po wykonaniu usługi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 
14 dni od daty otrzymania faktury/ rachunku.  

5. Oferta powinna być przesłana do dnia 10 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00 na formularzu 
załączonym do niniejszego zapytania z opisem na kopercie „badanie sprawozdania 
finansowego 2019 i 2020 ” za pośrednictwem: 
a) pocztą na adres: Stowarzyszenie „Edukator” 18-400 Łomża , ul. Wojska Polskiego 29 A  
b) kurierem lub osobiście na adres siedziby biura: Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży,  

ul. Polowa 57 C 

6. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, do zmian swojej oferty 
lub jej wycofania. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający ma prawo żądać od Oferentów wyjaśnień, 
dotyczących treści złożonych ofert. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub zakończenia 
postępowania konkursowego przed terminem, bez podania przyczyn. Przy wyborze oferty 
będą preferowane podmioty, posiadające doświadczenie w audycie podmiotów świadczących 
usługi finansowe oraz podmiotów korzystających z dotacji. 

10. Wyniki i wybór oferty zostanie ogłoszony : 

− w siedzibie Stowarzyszenia, 

− na stronie internetowej pod adresem: www.sosedukator.pl 

− Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany również 
telefonicznie 

11. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Podstawa prawna: Regulamin udzielania zamówień, zgodnie z zasadą zachowania 
konkurencyjności , obowiązujący w Stowarzyszeniu. 

V. Informacje dodatkowe na temat zamawiającego 
✓ Data powstania Stowarzyszenia 1999 rok 
✓ Przychody z działalności ogółem : 31 438 159,19 zł. 
✓ Stan zatrudnienia ogółem: 711,- osób 
✓ Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT. 
✓ Ulgi podatkowe: tak 
✓ Ilość dowodów księgowych rocznie : ok. 13 500 
✓ Ostatnie badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 – zastrzeżenia – brak. 

 



 
Zakres działalności zamawiającego: 

✓ wszechstronna pomoc i opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi, pokrzywdzonymi przez los 
ofiarami przemocy ze strony przestępców kryminalnych, ludźmi samotnymi, osobami 
poszukującymi pracy, ludźmi niezaradnymi życiowo, znajdującymi się w trudnej sytuacji 
materialnej oraz społecznej; 

✓ organizowanie działalności edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia na rzecz 
podopiecznych Stowarzyszenia i jego sympatyków oraz innych osób zainteresowanych 
zdobywaniem i pogłębieniem wiedzy; 

✓ świadczenie wszechstronnej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych; 
✓ organizowanie działalności edukacyjnej w ośrodkach edukacji przedszkolnej dla dzieci 

w wieku 3-5 lat oraz świadczenie pomocy rehabilitacyjnej. 
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.  
Zamawiający w terminie 5 dni roboczych po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Zamawiającego, 
na którym zostanie wybrana oferta, powiadomi drogą mailową Oferentów o wyborze oferty. 
 
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 
Pani Iwona Barbara Kwiatkowski Tel. 86 215 04 63, e-mail:iwona.kwiatkowski@sosedukator.pl 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
Załącznik nr 3 – Doświadczenie osób przewidzianych do badania sprawozdania finansowego 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym 


