
Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

 

Jemielnica, dnia 19.11.2020 r. 

 

Znak sprawy: 52/2020 

 

FORMULARZ OFERTY 
na  

Świadczenie usług audytu wewnętrznego w gminie Jemielnica w okresie 

 od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

 ( nazwa rodzaju zamówienia ) 

o wartości poniżej 30000 euro netto 

                            

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Gmina Jemielnica 

47-133 Jemielnica 

ul. Strzelecka 67 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego, o którym mowa                 

w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie planu audytu i realizacja                      

w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

Plan audytu zostanie każdorazowo zatwierdzony przez Wójta Gminy Jemielnica. 

Wykonanie zadań audytowych zastąpi według standardów określonych w dziale VI ustawy                 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)           

w szczególności: 

1) opracowanie planu audytu na rok 2021; 

2) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych zadań audytowych; 

3) opracowanie propozycji zaleceń po audytowych oraz monitorowanie ich realizacji; 

4) identyfikacje obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy; 

5) analiza funkcjonowania procesów oraz doradztwo w zakresie ich usprawnienia; 

6) przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z planem audytu na rok 2021; 

7) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu z podziałem na zadania audytowe; 

Istotne warunki zamówienia: 

1) posiadanie kwalifikacji do sporządzenia audytu – zgodnie z art. 286 ustawy o finansach 

publicznych; 

2) posiadanie doświadczenia w wykonywaniu podobnych usług, tj. wykonanie w ostatnich            

3 latach poprzedzających datę składania ofert lub jeśli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 3 zadań audytowych w jednostkach 

zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy                     

o finansach publicznych; 

 

 



Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Marcin Wycisło – Wójt Gminy Jemielnica            

z siedzibą pod adresem ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica. Z administratorem 

można się skontaktować poprzez  adres email: wojt@jemielnica.pl; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować poprzez e-mail: mateuszszenbek@bodo24.pl; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z podpisaniem umowy;  

4) Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych 

celów. Dane nie zostaną udostępnione innym odbiorcom oprócz podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa;  

5) Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 

wyznaczony właściwym przepisem prawa;   

6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7) Osoba, której dane Administrator pozyskał posiada prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych;  

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobie której 

dane Administrator pozyskał przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

 

3. Forma złożenia oferty 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2020 r. do godź. 12.00  

w formie: 

• Pisemnie (osobiście, listownie)  Urząd Gminy Jemielnica  

       ul. Strzelecka 67  

       47-133 Jemielnica 

• Faksem na numer:    77 46 23 510 

 

• W wersji elektronicznej na maila:  ug@jemielnica.pl 

 

 

4. Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa:            

 ________________________________________________________________

 Adres: 

 ________________________________________________________________ 

 NIP:   _____________________________________________________________  

 

1) Oferuje wykonanie przedmiotu zmówienia:  

Świadczenie usług audytu wewnętrznego w gminie Jemielnica w okresie 

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

za kwotę ________________ netto złotych 

za kwotę ________________ brutto złotych 

mailto:wojt@jemielnica.pl
mailto:mateuszszenbek@bodo24.pl
mailto:ug@jemielnica.pl


2) W myśl przepisu ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

oświadczam, że:* 

  zatrudniam pracowników, 

  zawieram umowy ze zleceniobiorcami,  

  nie zatrudniam pracowników i nie zawieram umów ze zleceniobiorcami. 

  

3) Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

4) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. 

5) Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności, lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz znajduję się 

w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.  

6) Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Oświadczam, że zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie określonym w 

zapytaniu ofertowym 

8) Oświadczam, że akceptuję warunki płatności. 

9) Oświadczam, iż uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty  

i uważam się za związaną/ego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert, 

10) Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralna część oferty 

są: 

a) __________________________________  

b) __________________________________  

________________________ dnia _______________________  

 

 

 

_______________________                          _______________________________________  

( pieczęć wykonawcy )     ( podpis osoby uprawnionej )                                  

 


