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ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego 

w Głównym Urzędzie Miar 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego zgodnie ze 

Standardem „ 1312 - Oceny zewnętrzne" Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu 

wewnętrznego. 

Zamawiający: 

Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa 

tel. 22 581 93 99, fax 22 581 93 92 www.gum.gov.pl 

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna 

Tryb udzielenia zamówienia: Po s tępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, pó źń. zm.) ze wzgl ędu na szacowaną 

waito ść zamówienia poniżej 130 OOO zł netto. Postępowanie prowadzone jest na zasadach okreś l onych 

przez Zamawiającego. 

I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Ocena zewnętrzna obejmować będzie funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Głównym Urzędzie 

Miar za lata 2017 - 2021 r., w zakresie zgo dno ści z: 

- przepisamj prawa powszechnie obowiązującego, w tym z u stawą z dnia 27 sierprua 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) 

- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego 

oraz infonnacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506), 

- ,,Międzynarodowymi standardami praktyki zawodoi,vej audytu wewnętrznego." opracowanymi przez 

The Institute of Internat Auditors (USA) s tanowiący załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wew nętrznego dla jednostek sektora 

www.gum.gov.pl


finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF. z 2016 r. poz. 28); w tym opracowanie dokumentacji z oceny 

w postaci rap01iu z zaleceniami. 

Warunki udziału w postepowaniu: 

Osoba dokonująca oceny zew nętrznej audytu musi: 

1) posiadać uprawnienia audytora wewnęh-znego dla jednostek sektora finansów publicznych okreś lone 

obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych; 

2) po s iadać znajomość „ Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego " 

wydanych przez The Institute oflnternal Auditors; 

3) znać najlepsze praktyki zawodu audytora wewnętrznego; 

4) posiadać co najmniej trzyletnie dośw iadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach 

sektora finansów publicznych; 

5) pos iadać kompetencje w zakresie przeprowadzania ocen zewnętrznych, tj. uk.011.czone szkolenie flA 

na temat oceny jakośc i audytu wewnętrznego lub i1mego stosownego szkolenia w zakresie 

przeprowadzania ocen zewnętrznych; 

6) posiadać dośw iadczenie w postaci przeprowadzenia co naJmmeJ I Uednej) oceny zewnętrznej 

jako śc i audytu w jednostce sektora finansów publicznych. 

Ocena zewnętrzna musi b yć przeprowadzona przez osobę niezależną od jednostki w której 

przeprowadzana będzie ocena. Ni ezależność osoby oznacza, i ż osoba przeprowadzająca ocenę : 

a) jest wolna od jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby stanowić przeszkodę_ dla 

wykonywa.nia oceny, rodzić wątpliwość co do bezstronności, niezależności lub rzetelności albo 

wpływać na jakość oceny; 

b) nie prowadzi żadnych innych prac na rzecz ocenianej jednostki (nie jest w niej zatrndniona, 

nie wykonuje audytu jako usługodawca lub w jakikolwiek inny sposób nie współpracuje z jedno stką); 

c) nie prowadziła audytu wewnętrznego w ocenianej jednostce od czasu ostatniej oceny 

zewnę_h·znej. 

Oferta musi zawierać: 

ofe1ia powinna zaw i erać następujące dokumenty: 

1) fornrnlarz ofe1iowy (zgodnie ze wzorem - załącznik m 1 ). Ofe1ia Wykonawcy powinna zawierać 

cenę brutto. Cena oferty brutto jest ceną ostatecz ną określającą maksymalne wynagrodzenie 

Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Należy ją skalku lować tak, aby obejmowała 

wszystkie koszty, nakłady i wydatki, jakie Zamawiający poniesie na reali zację_ przez Wykonawcę 

niniejszego zamówienia, z uwzg lędnieniem podatku od towarów i usług oraz innych należności 

publiczno-prawnych. 



2) CV ze wskazaniem okresów pracy na stanowisku audytora wewnętrznego (infonnacja powi1rna 

zawierać nazwy wszystkich jednostek, w któ1ych zatrudniona byta osoba przeprowadzająca ocenę na 

stanowisku audytora wewnętrznego z dokładno śc i ą do mies iąca). 

3) Kserokopia (skan) dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje / uprawrnema do 

przeprowadzania audytu wewnętrznego okreś l one w art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach 

publicznych. 

4) wykaz kwalifikacji i doświadczenia w przeprowadzaniu ocen zewnętrznych (zgodnie ze wzorem -

załącznik nr 2), 

5) Kserokopie dokumentów potwierd zających ukończenie szkolenia IIA na temat oceny jakości audytu 

wewnętrzn ego lub innego stosownego szkolenia w zakresie przeprowadzania ocen zewnętrznych, 

6) Oświadczenie o braku przeszkód do przeprowadzenia oceny zewnętrznej (zgodnie ze wzorem -

załącznik nr 3). 

Nie jest dopuszczalne wykonanie oceny zewnętrznej przez podwykonawców. 

Ofe1ty, które nie będą sp ełniały powyższych wymagań, nie będą podlegały ocenie. 

Kryteria oceny ofert: 

- cena ofe1ty 100% 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofe1t przyjmując kryte1ium: stosunek ofe1ty najtańsz ej do 

badanej. 

W ofercie należy podać cenę brutto. 

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

II. PŁATNOŚĆ: 

30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku. 

Zamawiający wskazuje, że tennin płatności nie może być krótszy niż 21 dni od dnia oh·zymania 

prawidłowo wystawionego rachunku. 

Ili. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofe1ta z załącznikami może być przesłana w nieprzekraczalnym te1minie do dnia 30 kwietnia 2022 r.: 

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2, 00-139 

Warszawa z dopiskiem na kopercie „Oferta - ocena zewnętrzna audytu dla audytora wewnętrznego 

GUM" 

lub 

za pośrednictwem poczty elekh·011icznej na adres e-mail: jaroslaw.niewinski@gum.gov.pl , 

w tytule wiadomości e-mail proszę wpisać „oferta ocena zewnętrzna audytu" 

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do GUM. 

Oferty złożone po tem1inie nie będą rozpahywane. 



IV. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Wykonawca może przed upływem tenninu składan i a ofe1t zmienić lub wycofać swoją ofe rtę. 

2. Zamawi aj ący zastrzega sobie prawo do niewyłonieni a Wykonawcy w przypadku przekroczenia 

kwoty przeznaczonej na r ealizację zamówienia. W przypadku, gdy cena najkorzystniej szej 

ofe1ta przewyższa waitość budżetu jakim dysponuje Zamawi aj ący w celu realizacji zamówienia, 

Zamaw i ający dopuszcza możl iwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z 

Wyko nawcą, który złożył ofe1tą najkorzystniejszą. Wykonawca składający ofeitę w wynik u 

przeprowadzonych negocjacji, nie może zaoferować ceny wyższej niż cena zaoferowana 

w złożonej ofercie. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne zwi ązane z przygotowaniem i złożen i em ofe1ty, 

ni ezal eżnie od wyniku pos tępowani a. Zamawiaj ący w żadnym przypadku nie odpowiada za 

koszty poniesione przez Wykonawcę w zwi ązku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wykonawca zobowi ązuj ą się nie podnos i ć jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawi ającego . 

4. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzi alności ani jakichkolwiek kosztów zwi ązanych z 

przygotowaniem ofe1ty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieni em do 

procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do 

zawarcia umowy. 

5. W toku badania i oceny ofe1t Zamawi aj ący może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonyc h ofert. 

6. Okres zwi ązania ofertą wynosi 30 dni. 

7. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyny. 

8. Z wybranym wykonawcą zostanie zawa1ta umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, która będzie stanowić załącznik do umowy. 

Zamawi ający z Wykonawca1ni będzie porozumiewać się drogą elektroniczną pod adresem 

e-mail: jaroslaw.niewinski@gum.gov.pl 

Informacje udzielane są tylko drogą elektro ni czną na adres e-mail jaroslaw.niewinski@gum.gov.pl 

Oferty wykonawców ni espełni aj ące wai·unków niniejszego zapytania ofe1towego ni e będąrozpatrywane. 

W toku dokonywania oceny złożon ych ofert Zam aw i ający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących tr eśc i złożonych przez nich ofe1t, w tym załączonych do nich dokumentów. 



V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

I . Postanowienia umowy zawaiie zostały w załączniku nr 4 - wzór umowy 

2. Postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarte zo stały 

w załącz niku m 5 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Tennin wykonania przedmiotu zamówienia: jeden mies iąc od dnia podpisania umowy 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w po stępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, do którego nie m ają zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówieó publicznych 

Klauzula infonnacyjna do tyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO znajduje s ię 

pod p oni ższym linkiem: https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/klauzule-rodo/klauzula

rodo/2400,KJauzula-RODO.html?search=275395 l I 993842 

VIII. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik m 1 - wzór formularza oferty. 

2. Załącznik nr 2 - wzór wykaz kwalifikacji i dośw iadczenia. 

3. Załącz nik nr 3 - wzór oświadczeni e wykonawcy o braku przeszkód do przeprowadzenia oceny 

zewnętrz n ej. 

4. Załącznik nr 4 - wzór umowy. 

5. Załącznik nr 5- wzór umowy p owierzenia przetwarzania danych osobowych 

https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/klauzule-rodo/klauzula



