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Otwock, dnia 29.11.2016 r. 

Zapytanie ofertowe 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: 

„Usługi doradcze z zakresu kontroli zarządczej” 

Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 

 

1. Nazwa i dane 

zamawiającego: 

 OŚWIATA  MIEJSKA 

05-400 Otwock  ul Johna  Lennona 4 

 

2. Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze z zakresu kontroli 

zarządczej. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie Księgi 

kontroli zarządczej, w tym procedury kontroli zarządczej i 

zarządzania ryzykiem. 

3. Szczegółowy opis 

przedmiotu 

zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie procedury kontroli 

zarządczej i zarządzania ryzykiem. Do zadań Wykonawcy w 

ramach realizacji tej usługi należy: 

- audyt wstępny istniejącej dokumentacji w zakresie kontroli 

zarządczej oraz analiza dotychczasowych działań podejmowanych 

w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem na poziomie 

całej organizacji; 

- diagnoza obszarów działań ze wskazaniem tych, które są 

obarczone największym ryzykiem. Zakończona sporządzeniem 

raportu na temat diagnozy w jednostce samorządu terytorialnego; 

- zaprojektowanie i przeprowadzenie działań w wyniku dokonanej 

diagnozy, polegających na zwiększeniu skuteczności 

mechanizmów kontroli zarządczej – oraz opracowanie raportów 

prowadzonych działań; 

- zaprojektowanie metod pomiaru efektywności wdrożonych 

mechanizmów niwelowania i przeciwdziałania ryzykom; 

- zaprojektowanie procedury kontroli zarządczej i zarządzania 

ryzykiem, uwzgledniającą wyniki działań w powyższych punktach 

i przedstawienie ich Zamawiającemu. 

W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz 

praw zależnych na wszystkich znanych w chwili zawarcia 

umowy polach eksploatacji, a w szczególności: 

 Utrwalania, 

 Wprowadzania zmian, 

 Trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub 

w części, 

 Przekazywania, 

 Przechowywania, 

 Stosowania, 

 Wyświetlania, 

 Wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci 

komputera wraz z prawem dokonywania modyfikacji, 
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 Tłumaczenia, 

 Przystosowywania, 

 Zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian, 

 Produkcji i rozpowszechniania przez Zamawiającego i 

w jego imieniu wszelkich Materiałów będących 

Przedmiotem zamówienia, 

 Publikacji i wyświetlania w całości lub w części w 

Internecie i innych mediach bez ograniczeń. 

W przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji, w 

ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego udzielenia zgody na korzystanie z Przedmiotu 

zamówienia na nowych polach eksploatacji pod warunkiem, że 

Zamawiający w całości wywiązał się ze swoich zobowiązań.  

Termin realizacji zamówienia: do 28 grudnia 2016 r.  

4. Warunku udziału  

w postepowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonanie zamówienia 

 

 5. Wykaz oświadczeń i 

dokumentów, jakie 

mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu 

potwierdzenia 

spełniania warunków 

udziału w 

postepowaniu oraz 

opis sposobu 

przygotowania ofert 

1) oferta musi zawierać „Formularz ofertowy”, zgody ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

2) oferta musi  zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia, zgodnie 

ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

3) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty skan 

aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego 

Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) 

4) Oferta musi zawierać opis wiedzy i doświadczenia, według 

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 

 

Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za 

spełniony jeżeli: 

- Wykonawca wykaże, iż wykonał w sposób należyty, w ciągu 

ostatnich 3 lat przez upływem terminu składania ofert, co najmniej 

2 procedury kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem dla 

jednostek sektora finansów publicznych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza 

ofertowego”.  

 

Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w „Formularzu 

ofertowym” uniemożliwiającym ocenę zgodnie z przyjętymi 

kryteriami spowoduje odrzucenie oferty. 
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6. Kryteria wyboru 

oferty 

Oferty Wykonawców będą oceniane według kryterium oceny. 

Cena – 100 pkt. 

 

W cenę należy wliczyć: 

a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot 

zamówienia, 

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 

 

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obowiązująca przez cały 

okres trwania umowy, obejmującą wszelkie  koszty, jakie poniesie 

wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

Płatność zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

przez zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu 

księgowego (rachunek, faktura) 

 

7. Składnie ofert 

częściowych 

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

  1. Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na 

adres: oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl 

2. Oferty należy składać do dnia 05 grudnia 2016 r. 

3. Oferty zostaną przeanalizowane w dn. 07 grudnia 2016 r. 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dyrektor Oświaty 

Miejskiej w Otwocku Pani Edyta Rosłaniec, tel: 22 788 02 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
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Załącznik Nr 1 

………………………..…….. 

(pieczęć firmowa) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Pełna nazwa wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adres e-mail 

…………………………………………………………………………………………………... 

Telefon: 

…………………………………………………………………………………………………... 

NIP: 

…………………………………………………………………………………………………... 

REGON: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Osoba do kontaktu: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: 

„Usługi doradcze z zakresu kontroli zarządczej” 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za łączna kwotę w wysokości: …………………………….. zł brutto. 

(słownie: ……………………………………………………………………………...… brutto) 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
(miejscowość, data) 

…………………………………… 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 

 

 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu. 

 

Wykonawca: 

 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

  

 

 

OŚWIADCZAM/Y, ŻE: 

 

1. Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na: 

„Usługi doradcze z zakresu kontroli zarządczej” 

2. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 

niniejszym zamówieniem, 

3. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

4. Dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, 

5. Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia. 

6. Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
(miejscowość, data) 

…………………………………… 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA 

 

Wykaz usług dotyczących opracowania procedur kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem 

dla jednostek sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

 

Lp. Nazwa jednostki, dla której realizowane było 

opracowanie procedury kontroli zarządczej 

Termin realizacji (od dd.mm.rrrr – 

do dd.mm.rrrr) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
(miejscowość, data) 

…………………………………… 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 


