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                           ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ. 
 
Powiat Kozienicki zaprasza do złożenia propozycji cenowej na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego 
w cyklu 4-letnim w Starostwie Powiatowym w Kozienicach i jego Jednostkach podległych”. 
(Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy tekst jednolity Dz. 
U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zmian.) 
Audyt należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 01 lutego 2010 r. w 
sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Z 2010r. Nr 21 poz. 108). 
Zamawiający: Powiat Kozienicki (26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28). 
 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 
Propozycję cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i 
adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Przeprowadzenie audytu 
wewnętrznego w cyklu 3-letnim w Starostwie Powiatowym w Kozienicach i jego Jednostkach 
podległych”. Cena w propozycji cenowej należy podać w PLN w kwocie brutto, cyframi i słownie. 
Propozycja cenowa ma być w języku polskim zapisana czytelną i trwałą techniką. Zawarta cena 
ma obejmować całość zamówienia - za okres 4 lat. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności 
częściowych za wykonanie poszczególnych zadań audytowych po ich wykonaniu, 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego i dostarczeniu faktury zgodnie z opracowanym 
harmonogramem audytu, który będzie stanowił załącznik do umowy. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji: przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 
cyklu 3 letnim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie 
przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego. 
Przeprowadzony audyt powinien obejmować: 
- przeprowadzenie w sposób udokumentowany analizy ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem 
identyfikacji obszarów działalności  Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu Kozienickiego oraz ocenę ryzyka występującego w tych obszarach. 
- sporządzenie planu audytu wewnętrznego na 4 kolejne lata w celu ustalenia zadań audytu w 
poszczególnych obszarach ryzyka. Plan audytu zawierać będzie: wyniki analizy ryzyka, listę obszarów 
ryzyka, informację na temat czasu planowanego na realizację zadań, czynności doradczych, czynności 
sprawdzających oraz informację na temat cyklu audytu. 
- przeprowadzenie analizy kontroli zarządczej, systemu jej funkcjonowania i analizy wyników innych 
kontroli oraz zaleceń w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej . 
- przedstawienie Staroście Powiatu oraz kierownikom jednostek projektu wyników i zaleceń audytu w 
formie sprawozdania oraz ich ocenę. 
- analiza i weryfikacja wyników i zaleceń audytu. 
- prowadzenie bieżących akt audytu w celu udokumentowania prowadzonych czynności i ustaleń, 
sporządzanie sprawozdań z prowadzonych czynności audytowych  
- przestawienie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w 
trakcie prowadzenia audytu,  
- przedstawienie mechanizmów zapobiegania wystąpienia nieprawidłowości. 
- audytor prześle kopię planu audytu oraz sprawozdania do komórki audytu wewnętrznego we 
właściwym ministerstwie (Ministerstwie Finansów) administracji rządowej w terminie do 15 lutego 
każdego roku jak również będzie współpracował z pracownikami urzędu obsługującego Ministra 
Finansów. 
3. Do oferty Wykonawca załączy wykaz osób oraz kserokopie stosownych uprawnień tych osób, które 
będą wykonywać czynności audytowe dla Zamawiającego. 
4. Wybrany audytor przed podpisaniem umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającemu 
harmonogram audytu wewnętrznego oraz harmonogram płatności za realizowany audyt. 
5. Stawka VAT będzie określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zmian.). 
6. Termin złożenia oferty – 22.01.2014 r. w  Starostwie Powiatowym w Kozienicach pokój nr 1. 

 
Załączniki: 
1. Propozycja cenowa. 
2. Wzór  umowy.      
 
                                                                                                       ZATWIERDZIŁ 


