
 

 

Gdańsk, dnia 16.11.2017 roku  

 
Zaproszenie do składania Ofert 

na usługę badania sprawozdania  finansowego  Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości 
za rok obrotowy 2017  

 
 
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, NIP 583-290-
74-40, KRS 0000234045 zaprasza do składania  Ofert na badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej 
Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2017. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości za rok obrotowy  2017  zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności 

Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 

11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1089) oraz zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów i Umową o badanie sprawozdania 

finansowego. W wyniku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017  biegły 

rewident sporządzi na piśmie sprawozdanie z przeprowadzonego badania zgodnie z krajowymi 

standardami badania oraz przepisami Ustaw wskazanych w niniejszym ustępie oraz wzorem Umowy 

załączonym  do Zaproszenia do składania Ofert. 

 
Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnego sprawozdania z badania  
upływa dnia 30 marca 2018 roku. 
 
Ofertę należy złożyć  w siedzibie Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-

386 Gdańsk w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 15:00 (liczy się data i godzina wpływu do 

Zamawiającego).  Oferta może zostać złożona w jednej z niżej wymienionych form: 

a) papierowej – osobiście / kurierem / pocztą - w siedzibie / na adres Zamawiającego, 

b) elektronicznej - na adres email:  gfp@gfp.com.pl 

Oferta złożona po upływie zakreślonego wyżej terminu pozostanie bez rozpoznania.  
 
Oferta musi zostać przygotowana zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 1 do niniejszego 
Zaproszenia do składania Ofert. 
 
Do Oferty należy załączyć: 

1) Oświadczenia wg wzoru -  Załącznik Nr 1/1 
2) Oświadczenia o braku zaległości podatkowych- Załącznik Nr 1/2 
3) Oświadczenia o braku zaległości w opłacaniu składek zdrowotnych i społecznych- Załącznik Nr 1/3 
4) Doświadczenie osoby przewidzianej do badania sprawozdania finansowego - Załącznik Nr 1/4 
5) Doświadczenie Wykonawcy -  Załącznik Nr 1/5 

 
Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest posiadanie przez Wykonawcę i 
biegłego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego Zamawiającego doświadczenia 
w badaniu sprawozdań finansowych fundacji prowadzących działalność gospodarczą.  

mailto:gfp@gfp.com.pl


 

 

Wykonawca spełni warunek gdy wykaże ,że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert , a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał badania sprawozdań 
finansowych fundacji prowadzących działalność gospodarczą , co najmniej jedno badanie w każdym roku.  
Wyznaczony do badania biegły rewident winien spełnić warunek analogicznie jak Wykonawca.  
Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą wymaganego doświadczenia zostaną odrzucone. 
Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.  
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w Ofercie nie podlega 
zmianom.  
Kryteria oceny Ofert – 100% cena;  
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zweryfikowania prawdziwości informacji podanych przez 
Wykonawcę w Załączniku nr 1/4 do niniejszego Zapytania ofertowego poprzez kontakt telefoniczny lub e-
mail z podmiotami,  na rzecz których Wykonawca zrealizował usługi wskazane w tym Załączniku  
 
O wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadomi składających Oferty  za pośrednictwem 
strony internetowej Zamawiającego w terminie do dnia 1 grudnia 2017r. Dodatkowo Wykonawca, którego 
Oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany telefonicznie oraz na adres poczty 
elektronicznej wskazanej w Ofercie.   
 
Zamawiający może unieważnić postępowanie w następujących przypadkach, gdy: 

1) Nie złożono żadnej Oferty. 
2) Cena najkorzystniejszej Oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia. 
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć. 
4) Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.  

Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia skutecznego przekazania Wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej Oferty.  
 
Jeżeli Wykonawca, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert bez przeprowadzenia ich 
ponownej oceny.  
 
Od czynności Zamawiającego w postępowaniu nie przysługuje odwołanie. Postępowanie nie jest 
prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29.11.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 
1579).  
 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: 
Główna Księgowa p. Anna Mikowska-Pytel pod numerem telefonu (58) 731 65 35 lub 
Zastępca Głównego Księgowego p. Elżbieta Urniaż pod numerem telefonu 58 731 65 36 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00. 
 
Załączniki: 
1.Załącznik Nr 1   - Wzór Oferty wraz z załącznikami: 

1) Załącznik Nr 1/1   - Wzór Oświadczenia dot. potencjału Wykonawcy  
2) Załącznik Nr 1/2 -   Wzór Oświadczenia o braku zaległości podatkowych  
3) Załącznik Nr 1/3 -   Wzór Oświadczenia o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie    



 

 

                                   zdrowotne i  społeczne  
4) Załącznik Nr 1/4 -   Doświadczenie osoby przewidzianej do badania sprawozdania finansowego  
5) Załącznik Nr 1/5 -   Doświadczenie Wykonawcy  

 
2.Załącznik Nr 2    -    Wzór Umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 1 
 

WZÓR OFERTY 
Z  ZAŁĄCZNIKAMI 

 

………………………………..                   ………………. dnia……………..  2017 r. 

Pieczątka firmowa Wykonawcy             

…………………………….. 

adres a-mailowy Wykonawcy                                  

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości                                                                                                                               

                                                                                                 ul. Lęborska, 80-386 Gdańsk                                                                                

O F E R T A 

                                                                           

1. W odpowiedzi na Zaproszenie do składania Ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania 

finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości  za rok obrotowy 2017 oferujemy przeprowadzenie 

badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy  2017  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności Ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. 

2016 poz. 1047 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) oraz zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów 

i Umową o badanie sprawozdania finansowego. W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania 

finansowego za rok 2017  biegły rewident sporządzi na piśmie sprawozdanie z przeprowadzonego badania 

zgodnie z krajowymi standardami badania, przepisami Ustaw wskazanych w niniejszym ustępie oraz 

wzorem Umowy załączonym  do Zaproszenia do składania Ofert ,  

za podaną niżej cenę ryczałtową wyrażoną w PLN:  
 
cena netto ...............................................zł 

23%  podatek VAT: ..................................zł 
cena brutto .............................................zł   

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………...) 
 
2. Przedmiot Umowy zobowiązujemy się wykonać w następującym terminie:   

- rozpoczęcie badania  w dniu następnym po dniu podpisania umowy  
- zakończenie badania w dniu 30 marca  2018r. 
przekazanie sprawozdania z badania w dniu 30 marca 2018r. 

 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w przypadku wyboru naszej Oferty.  
 
4. Oświadczamy, że usługi będące przedmiotem zamówienia wykonane będą  przez zespół w składzie:  

a) Kluczowego biegłego rewidenta w osobie …………………………………………………….. 

b) Biegłego rewidenta w osobie ………………………………………………………………………… 



 

 

 
5. Warunki płatności: 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowej faktury.  
 
 
Załączniki:  
 
1.Oferta wraz z załącznikami ( …………. sztuk ) 
2. Załącznik 1/1  
3. Załącznik 1/2  
4. Załącznik 1/3 
5. Załącznik 1/4 
6. Załącznik 1/5  
7. Wpis Wykonawcy do Rejestru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ________________________                             ________________________________________ 

miejscowość, data                                         pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli    
                                                                                                         Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1/1 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że: 

1.posiadam uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania,  

2.posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3.znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

    ________________________                             ________________________________________ 
miejscowość, data                                         pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli    
                                                                                                         Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Załącznik nr 1/2 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku zaległości podatkowych na dzień składania Oferty na usługę badania sprawozdania  
finansowego  spółki Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2017 . 

 

 

Oświadczamy, że na dzień składania Oferty na badań sprawozdania   finansowego Gdańskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2017  …………………………………………………………………………………………….*  

nie posiadamy  zaległości podatkowych. 

 

 

 

 

    ________________________                             ________________________________________ 
miejscowość, data                                         pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli    
                                                                                                         Wykonawcy  

 

 

 

 

*należy wpisać oznaczenie firmy Wykonawcy 



 

 

Załącznik nr 1/3 

…………………………………… 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne na dzień składania 
Oferty na  usługę badania sprawozdania  finansowego  Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok 
obrotowy 2017. 

 

Oświadczamy, że na dzień składania Oferty  na usługę badań sprawozdania  finansowego  Gdańskiej 

Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2017 

.…………………………………………………………………………………..…* nie posiadamy zaległości w opłacaniu składek 

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

 

 

 

 

 

 

    ________________________                             ________________________________________ 
miejscowość, data                                         pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli    
                                                                                                         Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

*należy wpisać oznaczenie firmy Wykonawcy 



 

 

Załącznik Nr 1/ 4 

............................................. 
pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta oraz biegłego rewidenta przewidzianych do 
wykonania usługi badania sprawozdania  finansowego  Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok 

obrotowy 2017 . 

Rok, w 

którym dana  

osoba 

dokonała 

badania 

sprawozdania 

finansowego 

Imię i 

Nazwisko 

oraz numer 

ewidencyjny 

biegłego 

rewidenta 

Nazwa firm, w których 

dana osoba dokonała 

badania sprawozdania 

finansowego 

Adres firm, w których 

dana osoba dokonała 

badania 

sprawozdania 

finansowego 

Numer telefonu 

firm, w których 

dana osoba 

dokonała 

badania 

sprawozdania 

finansowego 

 

2014 

    

 

2015 

    

 

2016 

 

    

 

2017 

 

    

  

 

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

                                                        Podpis i pieczątka osoby (-ób ) upoważnionej ( -ych ) 



 

 

Załącznik Nr 1/5 

 

............................................. 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

Doświadczenie Wykonawcy 

Rok, w którym 

Wykonawca 

dokonał badania 

sprawozdania 

finansowego 

Nazwa firmy w  której 

Wykonawca  dokonał 

badania sprawozdania 

finansowego  

Adres firmy w której 

Wykonawca dokonał 

badania sprawozdania 

finansowego  

Numer telefonu 

firmy w której 

Wykonawca  

dokonał badania 

sprawozdania 

finansowego 

 

2014 

 

   

 

 

2015 

   

 

 

2016 

 

   

 

2017 

 

   

 

 

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

                                                        Podpis i pieczątka osoby (-ób ) upoważnionej ( -ych ) 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 

 

Umowa Nr............./2017 

o badanie sprawozdania finansowego 

 

Zawarta w dniu ............................. 2017r. pomiędzy:  

Gdańską  Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem:  0000234045, NIP 583-290-74-40, reprezentowaną przez: 

Tomasza Szymczak – Prezesa Zarządu 

              zwaną dalej Zamawiającym 

a 

firmą audytorską ……………………………………………… ………………………………………………………………. 

wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów pod numerem …………………., mającą siedzibę w 

……………………………………………………………………………., reprezentowaną przez: 

………………..- …………………….., 

………………..-………………………, 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Gdańskiej Fundacji za rok obrotowy  2017  zgodnie z obowiązującymi przepisami,  w 

tym w szczególności Ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047 z 

późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) i niniejszą Umową. W wyniku przeprowadzonego 

badania sprawozdania finansowego za rok 2017  biegły rewident sporządzi na piśmie 

sprawozdanie z przeprowadzonego badania zgodnie z krajowymi standardami badania, 

przepisami Ustaw wskazanych w niniejszym paragrafie oraz zasadami etyki zawodowej biegłych 

rewidentów. [Przedmiot Umowy]. 

 

 



 

 

§2 

1. Wykonawca oświadcza, że jest firmą audytorską w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach 
wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod 
numerem ……………… .  

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane przepisami powszechnie obowiązującymi 
wymagania w przedmiocie bezstronności i niezależności.  

3. Wykonawca  zobowiązuje się do:  
3.1. zachowania uczciwości, obiektywizmu, zawodowego sceptycyzmu, należytej staranności 
zawodowej i rzetelności w wypełnianiu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.  
3.2. 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.   

4. Zamawiający oświadcza, że nie są mu znane okoliczności , które miałyby wpływ na niezależność 
Wykonawcy.  

5. Zamawiający oświadcza iż dane w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym 
poddanym badaniu są ujęte w sposób kompletny uwzględniający:  
5.1. wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzono sprawozdanie finansowe. 
5.2. zobowiązania warunkowe oraz 
5.3. wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład sprawozdania 
finansowego, a także inne ważne informacje, których drogą badania nie da się ustalić , a które 
rzutują na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych. 

6. Zamawiający zobowiązuje się: 
6.1. udostępnić księgi rachunkowe, wszelkie inne informacje i dokumenty związane z firmą 
Zamawiającego, zapewnić dostęp do wszelkich informacji, takich jak zapisy , dokumenty, co do 
których Zamawiający jest świadomy , że mają znaczenie, 
6.2.udostępnić sprawozdanie finansowe w dniu rozpoczęcia badania,  
6.3.podać Wykonawcy termin inwentaryzacji w celu umożliwienia obserwacji, 
6.4.do złożenia oświadczenia przez Zarząd dotyczące prawidłowości danych, 
6.5. do zapewnienia współpracy Wykonawcy z głównym księgowym Zamawiającego. 

 
                                                                  §3 

1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zamawiającego  oraz przekazaniem 
rezultatów badania określonych w §1 niniejszej Umowy będą przez Wykonawcę wykonane w 
następujących terminach:  
rozpoczęcie badania  w dniu następnym po dniu podpisania umowy.  
zakończenie badania do dnia 30.03.2018 r. 
przekazanie sprawozdania z badania w ilości 5 szt. do dnia 30.03.2018 r. 
pod warunkiem bieżącego udostępniania Wykonawcy przez Zamawiającego  sprawozdania 
finansowego, ksiąg rachunkowych (w tym dowodów księgowych) oraz danych i informacji 
niezbędnych do przeprowadzenia badania  sprawozdania  finansowego.   

2. W przypadku nie przekazania wyżej w ust. 1 wskazanych informacji przez Zamawiającego 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest o tym powiadomić Zamawiającego niezwłocznie w 
formie pisemnej lub elektronicznej z podaniem daty żądania informacji. 

3. Zakończenie badania oraz przekazanie sprawozdania z badania zostanie potwierdzone  
protokołem podpisanym przez obydwie Strony. 



 

 

4. Wykonawca, przy udziale biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 
finansowego, zobowiązany jest odbyć spotkanie z Zarządem i z Radą Zamawiającego w przypadku 
otrzymania zaproszenia na  posiedzenie Rady.  
 
 

§4 

1. Badanie sprawozdania finansowego musi być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia 
biegłego rewidenta. Zamawiający wyłącza możliwość wykonywania całości lub części 
zamówienia przez osoby nieposiadające uprawnień biegłego rewidenta, przy czym powyższe 
zastrzeżenie nie dotyczy czynności biurowych (np. pisanie, drukowanie, kopiowanie, oprawa). 

2. Wykonawca wyznacza do badania: 

2.1.Kluczowego biegłego rewidenta w osobie …………………………………………………….. 

2.2.Biegłego rewidenta w osobie ………………………………………………………………………… 

 

§5 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu 
badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 w kwocie …………………………. zł 
netto plus podatek VAT, łącznie ………………….. zł ( słownie: ………………………………………. ) brutto.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający ureguluje 
przelewem na konto bankowe Wykonawcy związane z prowadzoną działalnością nr 
……………………………………………..…… w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowej faktury. Podstawę do wystawienia faktury będzie  stanowił protokół odbioru.  

3. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 
4. Poza wynagrodzeniem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie przysługuje 

jakakolwiek inna płatność.  
 

§6 

Uregulowanie przez Zamawiającego należności za usługę nie zwalnia Wykonawcy  z obowiązku 

udzielenia Zamawiającemu ewentualnych wyjaśnień związanych z ustaleniami w toku 

przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. 

 

§7 

Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego Zamawiającego  

wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty. 

Wykonawca i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązani do 

zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania. 

 

 

 



 

 

§8 

Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego powierzyć 

innej osobie wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§9 

Zmiany Umowy wymagają dla ich ważności zachowania formy pisemnego aneksu. 

 

§10 

         W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§11 

Spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku gdy Strony nie dojdą do 

porozumienia, właściwy do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego.  

 

§12 

1. Z tytułu opóźnienia w  wykonaniu Przedmiotu Umowy  określonego w § 1 Umowy w terminach 

wskazanych § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia brutto, tj. ………… zł (słownie: ………………………………………. złotych), za każdy dzień 

opóźnienia. 

2.  Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego  karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia 

brutto, tj.  …….. zł (słownie: ………………….. złotych ) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

3.W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym z 
powodów niedotyczących  Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, tj.  ………………. zł (słownie: ……………….. 
złotych).   

 

§13 

Rozwiązanie Umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w sytuacji 

zaistnienia uzasadnionej podstawy. Za uzasadnioną podstawę uznaje się w szczególności: 

1) wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa 

dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi 

standardami wykonywania zawodu; 



 

 

2) niedotrzymanie warunków Umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z 

zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii; 

3) przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy 

audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.  

 

§14 

1. Strony ustalają, że w bieżących sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy będą się 
kontaktowały w formie telefonicznej i e-mailowej:  
1.1.Dla Zamawiającego: Anna Mikowska-Pytel tel. 58 731 65 35 , a.mikowska-pytel@gfp.com.pl  
 

       1.2.Dla Wykonawcy: tel. ……………………… , ………………..@......................... 
2. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 1    

egzemplarzu otrzymują Zamawiający i Wykonawca. 

 

                  WYKONAWCA                  ZAMAWIAJĄCY  
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