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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14 000 €.  
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)  

   
 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO :  
   
Agencja Oceny Technologii Medycznych 
Ul. I. Krasickiego 26 
02-611 Warszawa 
 
osoba do kontaktu:  Genowefa Ewa Szatkowska 
tel: (22) 56 67 230 
email: e.szatkowska@aotm.gov.pl 
 
 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:  
 
Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Agencji Oceny 
Technologii Medycznych z siedzibą w Warszawie. 
 
Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w realizacji celów i zadań Agencji powinien 
być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz przepisami wydanymi na jej 
podstawie.  
 
Termin rozpoczęcia usługi audytu: 1.01.2012 r. 
 
Usługa obejmuje w szczególności : 
 

1. sporządzenie procedur audytu wewnętrznego, 
2. przeprowadzenie identyfikacji procesów oraz obszarów ryzyka, 
3. opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2012 na podstawie 

analizy ryzyka, 
4. przeprowadzenie zaplanowanych audytów wewnętrznych zgodnie z przepisami 

ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów, w tym:  
a. opracowanie programu poszczególnych zadań audytowych, 
b. przeprowadzenie czynnosci audytowych, 
c. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu łącznie ze 

sprawozdaniem rocznym wraz z wydaniem obiektywnej oceny 
5. przeprowadzenie czynności sprawdzających wdrożenie zaleceń z audytu oraz 

sporządzenie informacji z tych czynności,  
6. realizacja czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania 

Agencji.  
7. prowadzenie stałych oraz bieżących akt audytu. 

 
Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia  
2012 r.  

 
 
III. Wymagania od wykonawców:  
 

1. Usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust.1 
ustawy o  finansach publicznych; 
 

2. Wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:  
a. co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w zawodzie audytora 

wewnętrznego,  
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b. znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów 
publicznych,  

c. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo 
zamówień  publicznych;  

d. znajomość przepisów rachunkowości, w tym budżetowej,  
e. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.  

 
3. Wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się 

bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi 
conajmniej osoba wyznaczona do realizacji usługi audytu wewnętrznego w Agencji 
zatrudniona w danym podmiocie.  
 

4. Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:  
 

a. miesięczną kwotę netto i brutto (łącznie z podatkiem VAT) za prowadzenie 
audytu;  

b. w przypadku podmiotów, o których mowa w art.279 ust.1 pkt 3 ustawy, 
wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu 
w ramach oferty;  

c. oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art.286 ust.1 pkt 1-3 
ustawy;  

d. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia 
(art.286 ust.1 pkt 4 ustawy) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia 
audytu wewnętrznego (art. 286 ust.1 pkt 5 ustawy);  

e. opis dotychczas wykonanych usług audytowych ze szczególnym wskazaniem 
na usługi audytowe w sektorze finansów publicznych; 

f. inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych, tj.:  
kserokopie świadectw pracy, dokumentujących posiadany staż pracy lub inne 
dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie; 

g. zgodę osób fizycznych, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z 
późn.zm.) na przetwarzanie danych osobowych.  
 
Uwaga: w przypadku podmiotów, o których mowa w art.279 ust.1 pkt 3 
ustawy, dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit c-f, powinny dotyczyć osób 
wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty.  

 
 
IV. Przebieg postępowania w ramach zapytania ofertowego: 
 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 28 
listopada 2011 roku do Sekretariatu Agencji Oceny Technologii Medycznych,                       
ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa z dopiskiem „Prowadzenie audytu 
wewnętrznego w AOTM”.  
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy i negocjacji z 
wybranymi oferentami.  
 

3. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena oraz wynik ewentualnej rozmowy 
kwalifikacyjnej  – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę spełniającą wszystkie 
warunki formalne i niezbędne wymagania określone przez zamawiającego oraz 
przepisy ustawy o finansach publicznych.  
 

4. Wykonawca  który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie poinformowani o dokonanym 
wyborze i będzie zobowiązany do podpisania umowy. Zamawiającym w umowie 
będzie Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych.  

 


