
Załącznik nr 5 
do zapytania ofertowego z dnia 10.08.2021 

 

WZÓR UMOWY 

Umowa Nr ............. 

zawarta w dniu ................... r.  

pomiędzy: 

.................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa zamawiającego) 

reprezentowany przez: 

.............................................................. – ................................................ 

 (imię i nazwisko)                                 (stanowisko)  

 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 

 

a 

 

.................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa Oferenta) 

.................................................................................................................................................... 

(adres siedziby Oferenta) 

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ....................................., 

reprezentowanym przez: 

........................................................... – ........................................................... 

 (imię i nazwisko)    (stanowisko)  

........................................................... – ......................................................... 

 (imię i nazwisko)    (stanowisko)  

REGON :  ........................................................................     NIP :  .................................. 

PESEL (dotyczy osoby fizycznej)……………………………………………. 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 

 § 1 

1. Mocą niniejszej umowy Oferent zobowiązuje się do wykonania zleconego przez Zamawiającego 

badania sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Toruniu  za 2021 

i 2022 rok, w tym przedłożenie Zamawiającemu w formie pisemnej opinii biegłego rewidenta 

o zbadanym sprawozdaniu finansowym lub odmowy wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie jest w 

stanie wyrazić opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 



2. Strony zgodnie ustalają, że badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności:  

a) przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.),  

b) przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów. 

3. Niniejsza umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  z 

29.01.2004 r., gdyż wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro – wyłączenie w 

oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy. Zamówienia udzielono w trybie procedury wewnętrznej „zapytania ofertowego” . 

 

 

§ 2 

1. Oferent oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, nr ewidencyjny .................  

2. Oferent oświadcza, że spełnia przewidziane przepisami prawa wymagania w przedmiocie bezstronności i 

niezależności.  

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają następujący zakres i terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) Badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok. 

- uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. 

- badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok - do 15.04.2022 r. 

- przekazanie sprawozdania z badania - do 30.04.2022 r. 

b) Badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok. 

- uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r. 

- badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok - do 15.04.2023 r. 

- przekazanie sprawozdania z badania - do 30.04.2023 r. 

2. Oferent zastrzega, że dochowanie terminów opisanych w ust. 1 powyżej uzależnione jest od zapewnienia 

przez Zamawiającego należytej współpracy z jego strony (oraz osób z jego organizacji) w toku realizacji niniejszej 

umowy, a w szczególności przekazania przez Zamawiającego na rzecz Oferenta w terminach ustalanych przez 

Wykonawcę niezbędnych lub wymaganych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego danych, 

informacji i dokumentów.  

3. Strony odnośnie każdego z badań sprawozdań finansowych za poszczególne lata wskazane w ust. 1 mogą 

ustalić szczegółowy harmonogram przeprowadzenia badań. 

4. Strony ustalają, że z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy Zamawiający może żądać od Oferenta zapłaty kary 

umownej w wysokości 0,5% określonego w § 8 ust. 1 wynagrodzenia netto za dany rok badania sprawozdania, 

za każdy dzień zwłoki. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 

 



§ 4 

1. Oferent przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego przy pomocy biegłych rewidentów oraz innych 

członków zespołu wykonujących badanie będących pracownikami Oferenta lub osobami współpracującymi z 

Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych. 

2. Odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust. 1,  ponosi 

Oferent. 

 

§ 5 

 

1. Oferent zobowiązuje się do: 

1) zachowania uczciwości, obiektywizmu, należytej staranności zawodowej i rzetelności w wypełnianiu zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy, 

2) zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, informacji i dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy, również przez członków zespołu wykonującego badanie, chyba, że obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów, przy czym, obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie, 

3) Oferent oświadcza, że do przestrzegania tajemnicy zawodowej zobowiązane są również inne osoby, którym zostaną 

udostępnione informacje objęte tą tajemnicą, chyba, że do ich ujawnienia zobowiązują odrębne przepisy. 

§ 6 

 

1. Zamawiający oświadcza, iż dane w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych 

przedstawionych do badania, będą ujęte w sposób kompletny, uwzględniający wszelkie operacje dotyczące 

okresu, za który sporządzone jest dane sprawozdanie finansowe. 

2. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) niezwłocznie udostępnić Oferenta księgi rachunkowe, analizy oraz wszelkie inne informacje lub dokumenty wymagane 

przez Wykonawcę, w tym w szczególności, dokumenty założycielskie i organizacyjne, dokumentację dotyczącą regulaminów 

pracy i wynagradzania, dokumentację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, dokumentację 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont, 

2) zapewnić Oferenta dostęp do wszystkich informacji, takich jak zapisy, dokumenty oraz inne sprawy,   co do których 

Zamawiający jest świadomy, że mają znaczenie dla sporządzania sprawozdań finansowych, 

3) podać Oferenta daty przeprowadzania spisu z natury w celu umożliwienia ich obserwacji oraz umożliwić mu 

przeprowadzenie wyrywkowych spisów z natury określonych składników majątkowych, 

4) przechowywać sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania w sposób określony przez przepisy prawa. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu 

wykonywania umowy, a w szczególności do: 



1) udzielania wyczerpujących wyjaśnień i ustosunkowywania się do zastrzeżeń i wątpliwości Oferenta, dotyczących 

prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania dokumentacji, ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego lub 

innych kwestii związanych z przeprowadzanym badaniem, 

2) zapewnienia Oferenta bieżącej współpracy głównego księgowego i pozostałych osób z organizacji Zamawiającego w 

kwestii wyjaśnień w sprawach objętych badaniem oraz zapewnienia nieograniczonego kontaktu z osobami wewnątrz 

organizacji Zamawiającego, od których uzyskanie dowodów na potrzeby badania jest, zdaniem Oferenta, konieczne, 

3) udzielenia upoważnienia do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów Zamawiającego 

oraz banków go obsługujących. 

3. W przypadku nie wywiązania się przez Zamawiającego z któregokolwiek z obowiązków zawartych w ust. 2, 

powodującego opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu badania, Oferent zastrzega sobie prawo przesunięcia 

terminu zakończenia badania, sporządzenia oraz doręczenia sprawozdania z badania o czas wywołany 

zachowaniem Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) prawidłowość, rzetelność i prawidłową prezentację przedstawionego do badania sprawozdania finansowego oraz 

stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, 

2) prawidłowość i terminowość obliczenia, zadeklarowania i odprowadzenia podatków i innych należności 

publicznoprawnych, 

3) kompletne ujęcie danych w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym, w tym zobowiązań   i aktywów 

warunkowych oraz zdarzeń, które wystąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład sprawozdania finansowego,  

4) prawdziwość i poprawność danych zawartych w oświadczeniach kierownictwa Zamawiającego składanych Oferenta w 

związku z badaniem sprawozdania finansowego. 

§ 8 

1. Niezależnie od tego, jaki rodzaj opinii zawiera sprawozdanie z badania (w tym odmowę wyrażenia opinii) 

Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Oferenta z tytułu wykonania niniejszej umowy  wynosi netto 

____________ złotych (słownie: ___________ złotych) powiększone o należny podatek od towarów i usług, w 

tym: 

1)  ____________ złotych netto (słownie: ___________ złotych) z tytułu badania sprawozdania finansowego  za 

rok 2021;  

2)  ____________ złotych netto (słownie: ___________ złotych) z tytułu badania sprawozdania finansowego  za 

rok 2022.  

 

2. Wynagrodzenie, powiększone o należny podatek od towarów i usług, będzie płatne w odniesieniu do badań 

sprawozdań finansowych za poszczególne okresy wskazane w ust. 1 powyżej, w następujący sposób: 



1) 20% wynagrodzenia z tytułu badania sprawozdania finansowego za dany rok płatne będzie w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej po rozpoczęciu badania sprawozdania finansowego za ten rok;  

2) 80% wynagrodzenia z tytułu badania sprawozdania finansowego za dany rok płatne będzie w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej po przekazaniu sprawozdania z badania dotyczącego badania 

sprawozdania finansowego za ten okres. 

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym ewentualnym zakwaterowaniem i 

podróżami osób uczestniczących w badaniu oraz kosztów przesyłek niezbędnych  dla realizacji badania. Oferent nie może 

żądać zwrotu wydatków poczynionych w celu wykonania umowy ani zwolnienia ze zobowiązań zaciągniętych w tym celu. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT przez 

Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu.  

4. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia, Oferenta przysługuje prawo 

do odsetek ustawowych. 

    5. Oferent nie może zbyć lub obciążyć na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających  z niniejszej umowy bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,   
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu  
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych 
istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody 
Zamawiającego – są nieważne. 

§ 9 

1. Strony są świadome, że zgodnie z postanowieniami art. 66 ust. 7 Ustawy o rachunkowości, niniejsza umowa 

może być rozwiązana jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy określonej w tym przepisie.  

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w toku jej realizacji Strony zobowiązują się w dobrej wierze 

dokonać jej rozliczenia, co oznacza, że Oferent uprawniony jest do otrzymania części wynagrodzenia 

proporcjonalnej do zakresu zrealizowanych prac. 

§ 10 

1. Sprawy nieobjęte niniejszą umową są regulowane przez Kodeks cywilny, Ustawę o rachunkowości i Ustawę 

o biegłych rewidentach. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 

1 egzemplarz dla Oferenta. 

 

____________________       ____________________ 

OFERENT                            ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


