SZCZEGÓŁOWY OPIS DO KONKURSU OFERT NA WYBÓR KANDYDATA NA BIEGŁEGO REWIDENTA DO
BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty. Które posiadają uprawnienia do przeprowadzania
badania sprawozdań finansowych.
2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące warunki:
a) wykazują znajomość zasad gospodarki szpitali klinicznych oraz przepisów dotyczących ich
finansowania,
b) posiadają uprawnienia biegłego rewidenta i mają doświadczenie w badaniu sprawozdań
finansowych w publicznych klinicznych zakładach opieki zdrowotnej,
c) kandydatem do badania nie może być biegły rewident, który badał sprawozdanie
finansowe SPDSK przez ostatnie 3 kolejne lata.
3. Podmiot przystępujący do konkursu musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
4. Ofertę należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, zaświadczeniami
oraz załącznikami.
5. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) informacje o oferencie: nazwa firmy i adres siedziby, forma prawna, zakres działalności,
aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
b) informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o liczbie zatrudnionych biegłych
rewidentów,
c) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
d) zaświadczenie o numerze NIP,
e) certyfikat (potwierdzoną przez notariusza za zgodność z oryginałem polisę) potwierdzający
zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności –
ubezpieczenie powinno obejmować cały okres badania sprawozdania finansowego
Szpitala wraz z terminem złożenia raportu z badania,
f) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich pięciu lat wraz z wyszczególnieniem
danych badanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym szpitali
klinicznych,
g) kwotę wynagrodzenia brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego,
sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem
z badania sprawozdania i wydania opinii w sprawie obiegu dokumentów funkcjonujących
w SPDSK, uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent,
h) informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (ilość osób, rodzaj uprawnień,
doświadczenie zawodowe),
i) wskazanie metod i terminów przystąpienia oraz zakończenia badania sprawozdania
finansowego,
j) wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.
6. Oferty należy składać do dnia 28 października 2016 r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie z
napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego

Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie za 2016 rok” w Sekretariacie Głównego
Księgowego przy ul. Żwirki i Wigury 63 A, V piętro, pokój 117.
7. Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 31 października 2016 r.
8. Wybrany podmiot i biegły rewident podlega zatwierdzeniu przez Rektora Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, bądź osoby przez niego upoważnione.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny
w każdym terminie.

