Zegrze, dnia 11.09.2017 r.
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu przy ul. Warszawskiej 22A,
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania
finansowego za rok 2017,
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r.

Wymagania dla Wykonawców:
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do badania sprawozdań finansowych
podmiotów gospodarczych.
2. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych
instytutów badawczych (wcześniej jednostek badawczo-rozwojowych).
3. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych
podmiotów gospodarczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
4. Wykonawca musi posiadać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową OC w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych
do badań sprawozdań.
5. Osoby dokonujące badania sprawozdań finansowych winny posiadać aktualne
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „poufne”.
6. W zaproponowaną cenę, Wykonawca wliczy wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym koszty przejazdu, noclegu i zakwaterowania
w miejscu badania (siedziba Zamawiającego) jeśli zachodzi taka potrzeba.
Na potwierdzenie spełnienia postawionych wymagań Wykonawca do oferty dołączy:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do badania sprawozdań finansowych
instytutów badawczych.
3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych
podmiotów gospodarczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
(referencje).
4. Kopie aktualnych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „poufne” dla
osób dokonujących badań sprawozdań finansowych.
5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum)
należy załączyć uwierzytelnioną kopię umowy regulującą współpracę tych
podmiotów.
6. Projekt umowy na wykonanie usługi, która jest przedmiotem zamówienia (który
podlegać będzie negocjacjom).
7. Kopia opłaconej aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badań
sprawozdań.
Czas wykonywania badania: badanie wstępne do 31.12.2017 r. w ustalonym „na roboczo”
terminie z Zamawiającym; podstawowego: 19.02.2018 r. - 01.03.2018 r.; wydanie opinii:
do dnia 06.03.2018 r.
Kryteria oceny ofert: ocena złożonych ofert i wybór podmiotu uprawnionego do kontroli
zostanie dokonany przez jednostkę nadrzędną dla Wojskowego Instytutu Łączności
tj. Departament Polityki Zbrojeniowej MON.
Termin i miejsce złożenia ofert: 18.09.2017 r. do godz. 10:00, kancelaria Jawna
Wojskowego Instytutu Łączności – pok. Nr 3, ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze
Południowe.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 18.09.2017 r. godz. 10:30, Wojskowy Instytut Łączności –
sala 101.
Kontakt: Bożenna Pustelnik tel. 261 885 583, b.pustelnik@wil.waw.pl
Karaszewska tel. 261 885 543, a.karaszewska@wil.waw.pl
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