
Kraków, dnia 22. 01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
pn. „Usługowe prowadzenie audytu dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

w Krakowie”, numer zamówienia: BZP-3941-2/2019

I.   ZAMAWIAJĄCY/ INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 
31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 
REGON: 000275783,  NIP: 675-00-07-570, 
tel. (12) 299-20-41, fax (12) 299-20-49 
www.asp.krakow.pl,  rektor@asp.krakow.pl

zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługę,  której  wartość nie  przekracza wyrażonej  w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z
późn. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

Postępowanie  oznaczone  jest  numerem:  BZP-3941-2/2019.  Wykonawcy  winni  we  wszelkich
kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej również „Uczelnią” lub „Zamawiającym”)
w okresie od 01 lutego 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz
zgodnie z planem audytu. Przedmiot zamówienia obejmuje:

     1.1.  wykonanie następujących zadań audytowych: 
1.1.1. Promocja etycznego postępowania ;
1.1.2.Wiarygodność sprawozdań i sprawozdawczość wewnętrzna;
1.1.3.Analiza stałych kosztów za lata 2015-2018 w stosunku do otrzymanej dotacji ministerialnej,
wskazanie przyczyn deficytu budżetowego, wnioski i zalecenia;

1.1.4. Wyjazdy służbowe (audyt zlecony przez MKIDN – zadanie zapewniające)
1.2. przygotowanie planu audytu Uczelni na rok 2020 w terminie do dnia 09 stycznia 2020 r.
1.3.  wykonanie  przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego rocznego sprawozdania  z realizacji
audytu za rok 2019 w terminie umożliwiającym Zamawiającemu przesłanie go do Ministerstwa
Finansów  i  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami, nie później jednak niż do 22 stycznia 2020 r.

Kod zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79212200-5, 79212300-6

1. Miejscem realizacji zamówienia jest  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
31-157 Kraków, pl. Jana Matejki 13 oraz pomieszczenia Uczelni zlokalizowane poza wskazanym
adresem, pozostałe budynki Uczelni (ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16, ul. Lea 27, ul. Humberta
3) w zależności od zadania audytowego.

2. Warunki płatności:
Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz za przeniesienie praw autorskich,
o   których  mowa  w  §  7  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe  w
wysokości  wynikającej  z oferty (cena ofertowa),  o ile niniejsze postępowanie zakończy się
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wyborem oferty najkorzystniejszej.  Przewiduje się płatność wynagrodzenia w następujących
ratach:

I  rata:  w  wysokości  obliczonej  jako  20  %  ceny  ofertowej,  po  zakończeniu  zadania
audytowego, o którym mowa w pkt. 1.1.1. przy czym za dzień zakończenia audytu uznaje
się dzień dostarczenia sprawozdania końcowego do siedziby Zamawiającego;
II  rata:  w  wysokości  obliczonej  jako  20  % ceny  ofertowej,  po  zakończeniu  zadania
audytowego,  o  którym mowa w  pkt  1.1.2.,  przy czym za dzień zakończenia  audytu
uznaje się dzień dostarczenia sprawozdania końcowego do siedziby Zamawiającego;
III  rata:  w  wysokości  obliczonej  jako  20  % ceny  ofertowej  po  zakończeniu  zadania
audytowego, o którym mowa w pkt. 1.1.3, przy czym za dzień zakończenia audytu uznaje
się dzień dostarczenia sprawozdania końcowego do siedziby Zamawiającego;
IV rata:  w wysokości  obliczonej  jako  20  % ceny  ofertowej  po  zakończeniu  zadania
audytowego, o którym mowa w pkt.1.1.4,  przy czym za dzień zakończenia audytu uznaje
się dzień dostarczenia sprawozdania końcowego do siedziby Zamawiającego;
V rata: w wysokości obliczonej jako 10 % ceny ofertowej po sporządzeniu planu audytu
na 2020 rok, przy czym za dzień sporządzenia planu audytu uznaje się dzień dostarczenia
planu do siedziby Zamawiającego; 
VI rata: w wysokości obliczonej jako 10 % ceny ofertowej po sporządzeniu sprawozdania
z wykonania audytu za 2019 rok, przy czym za dzień sporządzenia sprawozdania uznaje
się dzień dostarczenia sprawozdania do siedziby Zamawiającego; 

3. Dalsze wymagania dotyczące warunków realizacji zamówienia zawiera projekt przyszłej umowy
stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 

III. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA - od daty podpisania umowy – 01.02.2019 r.
do dnia 31 stycznia 2020 roku, z terminami pośrednimi w roku 2019, jak następuje: 

1) Promocja etycznego postępowania, w terminie kwiecień/maj 2019
2) Analiza stałych kosztów za lata 2015-2018 w stosunku do otrzymanej dotacji ministerialnej, 

wskazanie przyczyn deficytu budżetowego, wnioski i zalecenia, w terminie czerwiec/lipiec 
2019

3) Wiarygodność sprawozdań i sprawozdawczość wewnętrzna, w terminie wrzesień 2019
4) Wyjazdy służbowe (audyt zlecony przez MKIDN – zadanie zapewniające), w terminie 

październik/listopad 2019 
5) Przygotowanie planu audytu na rok 2020 w terminie do 09 stycznia 2020
6) Przygotowanie  sprawozdania  z  wykonania  audytu  wewnętrznego  w  terminie  do  22

stycznia 2020  

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
2. Oferta musi zawierać:

2.1.„Formularz  ofertowy” wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; 

2.2.„Wykaz usług” wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i „Wykaz
osób” wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

2.3. Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  o  niezależności  od
audytowanego podmiotu; 

2.4.Upoważnienie/pełnomocnictwo  –  w  przypadku,  gdy  oferta  została  podpisana  przez
pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału
lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.



Dokumenty  wymagane  na  potwierdzenie  spełnienia  określonych  przez  Zamawiającego  warunków
udziału  w  postępowaniu,  które  powinny  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpisuje je osoba/osoby upoważniona/e
do reprezentowania Wykonawcy); Cena oferty musi być podana w PLN, z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Zamawiający odrzuci oferty, które: 

- będą złożone przez wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu;
- nie będą spełniać wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym, w tym będą niekompletne;
- będą złożone po terminie składania ofert; 
- będą nieczytelne;
- będą złożone w innym języku niż język polski;
- ich złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji;
- będą zawierały błędy uniemożliwiające ich ocenę;

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę  w  formie  elektronicznej  (skan  z  podpisem  osoby  upoważnionej  zgodnie  z  zasadami
reprezentacji Wykonawcy) należy przesłać na adres e-mail:  zp@asp.krakow.pl   w  terminie  do dnia
28 stycznia 2019 r., do godziny 15:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym  terminie nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone)

Oferta   musi być czytelna – oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone)  

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca, który wykaże, iż spełnia następujące warunki
udziału w postępowaniu to jest: 

1. Posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych oraz zgodnie  z  przepisami  wykonawczymi  do tej
ustawy oraz spełnia warunek bezstronności i niezależności od podmiotu audytowanego – Akademii
Sztuk  Pięknych im.  Jana  Matejki  w Krakowie.  W tym celu  należy  wraz  ofertą  złożyć  stosowne
oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, w tym oświadczenie o bezstronności
i niezależności od audytowanego podmiotu (Zamawiającego).

2.  Posiada  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  w  zakresie  wykonywania  usług  audytu  oraz
wykaże, iż w okresie nie dłuższym niż ostatnie trzy lata liczone od upływu terminu składania ofert,
przeprowadził należycie co najmniej pięć audytów, w tym jeden w uczelni wyższej. 
W  tym  celu  należy  wraz  ofertą  złożyć  stosowne  oświadczenie  o  spełnianiu  warunku  udziału  w
postępowaniu  oraz  przedstawić  wraz  z  ofertą:  wykaz  usług  według załącznika  nr  3  do  zapytania
ofertowego i dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie (w tym wśród
przedstawionych  dowodów    Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  minimum  jeden  dowód  w  
postaci listu referencyjnego - rekomendacji). 

3. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,w tym co najmniej 3 osobami (audytorami
wewnętrznymi) spełniającymi wymagania  określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (t.  j.  Dz.  U.  z 2017 r.  poz.  2077 z  późn.  zm.).  Wymagania  konieczne dla
zgłoszonych do wykonania zamówienia audytorów:
1)spełnienie warunków, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych;
2) wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze;
3) posiadanie co najmniej dwuletniej praktyki (doświadczenia) w charakterze audytora wewnętrznego;
4) co najmniej jeden spośród zgłoszonych do realizacji zamówienia audytorów (spełniających ww. w
ppkt 1-3 wymagania) ma posiadać :
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- kwalifikacje ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants), poziom Professional, 
5) co najmniej jeden spośród zgłoszonych do realizacji zamówienia audytorów (spełniających ww. w
ppkt 1-3 wymagania) ma posiadać :
- kwalifikacje profesjonalne Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA – The Chartered Institute of
Management Accountants

Nie jest wymagane posiadanie kwalifikacji, o  których mowa w ppkt 4 i 5 przez jedną osobę. 

W  tym  celu  należy  wraz  ofertą  złożyć  stosowne  oświadczenie  o  spełnianiu  warunku  udziału  w
postępowaniu  oraz  przedstawić:  Wykaz  osób  według  załącznika  nr  4  do  zapytania  ofertowego,
dowody potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane kwalifikacje i  kompetencje.

Uwaga!  Wykonawcy wspólnie  ubiegający się  o  udzielnie  zamówienia  (np.  w formie konsorcjum,
spółki  cywilnej)  w  odniesieniu  do  wymogów: określonych  w  punkcie  2  -  co  najmniej  jeden  z
Wykonawców musi spełniać wymagany przez Zamawiającego warunek.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI :

     W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje zamawiający
i wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, drogą
elektroniczną.  Każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej,  niezwłocznie  potwierdza  fakt  otrzymania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.

  Do  udzielania  wyjaśnień  dotyczących  przedmiotu  zamówienia  upoważniona  jest  mgr
Magdalena  Litewka,  Kierownik  Biura  Rektora  i  Kanclerza,  tel.  12 422  24  50  e-mail:
mlitewka@asp.krakow.pl

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) - bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. KRYTERIA WYBORU I TRYB DOKONYWANIA OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium oceny ofert Waga kryterium 

Cena              60 %

Doświadczenie wykonawcy 40 %

1.1. Dla kryterium   „Cena”   według wzoru:  

              cena oferty najtańszej 
     Liczba punktów  =   ………….…………………………… x  60%  x  100 pkt

              cena oferty badanej 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 60 pkt.

1.2. Dla kryterium   „Doświadczenie wykonawcy”  :  

Punkty  w  kryterium  „Doświadczenie  wykonawcy”  będą  przyznawane  według  następujących
wytycznych :
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      - za przeprowadzenie 5 audytów - 0 pkt,
 - za przeprowadzenie 6 - 8 audytów - 10 pkt,
 - za przeprowadzenie 9 -11 audytów -20 pkt,
- za przeprowadzenie 12 -14 audytów audytów - 30 pkt,
- za przeprowadzenie 15 i więcej audytów - 40 pkt,

Do oceny zostaną przyjęte audyty ujęte w wykazie usług – wyłącznie te potwierdzone dowodami
należytego  wykonania.  Maksymalna  liczba  punktów  możliwa  do  uzyskania  w  powyższym
kryterium to 40 pkt.

1.3.Ocena końcowa oferty to suma punktów przyznanych ofercie w poszczególnym kryterium :

OK =  C + DW 
OK - ocena końcowa oferty
C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”
DW - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Doświadczenie wykonawcy”

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, oraz
doświadczenia wykonawcy, która maksymalnie może otrzymać 100 pkt.  

2. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieści  na  stronie
www.asp.krakow.pl stosowną informację,  podając  nazwę (firmę)  i  adres  wykonawcy,  którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, cenę tej oferty i uzasadnienie jej wyboru.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.
2. Cena ofertowa  musi być wyrażona w złotych polskich. Cena oferty brutto winna obejmować pełny

zakres usługi określony w zapytaniu ofertowym i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz z uwzględnieniem wszelkich
opłat,  podatków,  w  tym  obowiązującej  stawki  podatku  VAT,  zgodnej  z  aktualnym  stanem
prawnym w tym zakresie.

3. Prawidłowe ustalenie stawek podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 
4. Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania bądź zmiany warunków,
jego unieważnienia w całości lub części, także po jego zakończeniu, bez podania przyczyn.

2. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej,  na warunkach określonych w załączonym do
niniejszego zapytania projekcie umowy.

XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Projekt umowy
Załącznik  nr  2  -  Formularz  ofertowy  (wraz  z  załącznikiem  nr  1  –  wzór  oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu/ wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności
od audytowanego podmiotu)
Załącznik nr 3 - Wykaz usług 
Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Zatwierdzam
/-/ dr Jolanta Ewartowska
Kanclerz Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie 
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