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Instytut Ochrony Przyrody                                                                            Kraków, 07.12.2017 r. 

Polskiej Akademii Nauk 

al. Adama Mickiewicza 33 

31-120 Kraków 

NIP: 675-000-19-17 

REGON: 000326291 

 

Ogłoszenie o postępowaniu 
 

na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Ochrony Przyrody 

Polskiej Akademii Nauk” 

 

 

Konkurs na podstawie zebranych ofert ogłoszony na stronach internetowych 

Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w dniu 07.12.2017 r., 

(http://www.iop.krakow.pl/; http://bip.iop.krakow.pl/) 

 

1) Nazwa i adres zamawiającego - Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,              

al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków; 

 

2) Postępowanie nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (na podstawie art.4 pkt.8 

PZP), prowadzone zgodnie z Decyzją Prezesa PAN nr 44 z dnia 28.10.2016 roku; 

 

3) Przedmiotem konkursu jest: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 

Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk za okresy: od 1 stycznia do 31 

grudnia 2017 roku i od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz udział w inwentaryzacji 

środków trwałych w roku 2018; 

 

4) Tryb i termin składania ofert – konkurs na podstawie zebranych ofert – 14.12.2017 r. do 

godz. 11:30; 

 

5) Miejsce składania ofert - Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. Adama 

Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, Sekretariat, pokój nr 14 w godzinach 8.00-15.00; 

 

6) Termin rozstrzygnięcia i miejsce konkursu - 14.12.2017 r., godz. 12:00, Instytut Ochrony 

Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, Sala 

konferencyjna; 

 

7) Wymagania dotyczące wadium - nie dotyczy; 

 

8) Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych; 

 

9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 

 

10) Wymagania ofertowe znajdują się na stronach internetowych  Zamawiającego 

http://www.iop.krakow.pl/; http://bip.iop.krakow.pl/ 

 

11) Zamawiający nie wymaga od oferenta zabezpieczenia należytego wykonania  umowy; 

 

12) Pytania dotyczące postępowania można składać nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert do wyboru: pisemnie na adres 
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siedziby  Zamawiającego, tj. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. 

Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków; faksem na nr: 12 632 24 32 lub drogą 

elektroniczną na adres: zamowienia@iop.krakow.pl. Zamawiający  może  udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania jeśli pytania o wyjaśnienie treści 

wymagań ofertowych, formularzy oraz wzoru umowy wpłynęły po tym terminie; 
 

13) Zamawiający przedstawi Kanclerzowi PAN wniosek zawierający co najmniej trzy 

propozycje odnośnie Oferentów (podmiotu oraz biegłego rewidenta) spełniających 

kryteria określone w Wymaganiach Ofertowych. W przypadku, gdy spośród zgłoszonych 

przez Zamawiającego propozycji, żadna z nich nie zostanie wybrana, Zamawiający 

unieważni postępowanie. 

 

14) Kryterium wyboru ofert: 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie następujących 

kryteriów, przy założeniu: 100% = 100 pkt.:  

1) 80% - cena, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 80 punktów otrzymuje 

wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację 

obliczoną wg wzoru: NC x 80/C Gdzie: NC - najniższa zaoferowana cena C - cena oferty 

punktowanej.  

2) 20% - doświadczenie zawodowe (usługi polegające na badaniu sprawozdań 

finansowych jednostek sektora finansów publicznych w okresie ostatnich trzech lat), 

drugie kryterium oceny ofert na wykonanie usługi będzie liczone następująco: 

0 lub 1 usługa - 0 pkt.                                                                                                                       

2 usługi - 5 pkt. 

3 usługi - 10 pkt.  

4 usługi - 15 pkt.  

więcej niż 4 usługi - 20 pkt. 

na podstawie informacji przedstawionych przez Zamawiającego tj. wykazu wykonanych 

usług (załącznik nr 6) oraz załączonych do niego poświadczeń wykonania usługi, 

referencji, protokołów zdawczo-odbiorczych itp. 

Na ocenę końcową oferty danego Wykonawcy składa się suma punktów z obu kryteriów. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane 

informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w 

postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów. 

 

15) Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego ogłoszenia są: 

a) wymagania ofertowe - załącznik  nr l; 

b) formularz oferty - załącznik  nr 2; 

c) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych - załącznik  nr 3; 

d) oświadczenie biegłego rewidenta - załącznik nr 4; 

e) wzór umowy - załącznik nr  5; 

f) wykaz wykonanych usług- załącznik nr 6. 
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