
  
        

 
Zaproszenie do składania ofert 

 
Instytut Paleobiologii PAN zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania 
sprawozdania finansowego za 2019 r. 
 
Badanie powinno spełniać wymogi: 
- przepisów o rachunkowości, 
- norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, 
- wytycznych zawartych w Decyzji Nr 69/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 
grudnia 2017 roku. 
 
Termin wykonania badania: do dnia 16 marca 2020 r.  
 
Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2019 rok 
proszony jest o złożenie do dnia 28 stycznia 2020 r. w administracji Instytutu bądź przesłanie 
pocztą następujących dokumentów: 
 
1. Oferty zawierającej informacje o: 
- formie prowadzenia działalności, 
- wpisie do rejestru biegłych rewidentów, 
- wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 
 
2. Oświadczenia o: 
- spełnieniu przez firmę audytorską i kluczowego biegłego rewidenta wymogów bezstronności i 
niezależności przewidzianych przepisami prawa, 
- posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, w tym posiadaniu 
znajomości zasad gospodarki finansowej instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz 
przepisów dotyczących zasad finansowania nauki, 
- zobowiązaniu się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. w terminie 
zaproponowanym przez Instytut. 
 
3. Ceny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii oraz raportu. 
 
4. Wykazu składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających 
uprawnienia biegłego rewidenta. 
 
Dokumenty należy dostarczyć na adres: Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55,  
00-818 Warszawa (pok. 155, I p.), do 28 stycznia 2020 r. do godz. 12.00, z dopiskiem na kopercie 
“Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2019 r.”  
 
Czynności związane z wyborem biegłego rewidenta dokona organ zatwierdzający sprawozdanie 
finansowe, jakim jest Prezes Polskiej Akademii Nauk (zgodnie z ustaleniami zawartymi w par. 11 ust. 
2 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 20.12.2010 r. w sprawie 
szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów 
naukowych). 
 
Osoba do kontaktu: Pani Monika Wysocka-Turlej 
tel. 22 697 89 94 lub 22 697 88 50. 
 
 
 
 
Warszawa, 15.01.2020 r. 
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