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ZAPYTANIE OFERTOWE
WARTOŚCI
NiE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAZONEJ
ZAMÓWIENIA O
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30128
[I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA — usluga:

Wykonanie zewnętrznego audytu dotyczącego organizacji obslugi finansowoMiasto
księgowej i płacowej jednostek organizacyjnych prowadzonych i przez
1
placówka
Będzin (10 szkół podstawowych, 13 przedszkoli, 2 żłobki
oświatowo-wychowawcza).
Usługa powinna objąć nastepujący zakres prac:
Diagnoza organizacji obsługi finansowo-księgowej płacowej w 26 jednostkach
podległych Miastu Będzin na podstawie danych za rok 2018;
a) Regulacje prawne dotyczące wspólnej obsługi
b) Analiza zatrudnienia kosztów osobowych ponoszonych przez Miasto Będzin
na organizację obsługi finansowoksręgowej płacowej.
c) Analiza wydatków ponoszonych na zakup usług zewnętrznych zastępujących
pracę w zakresie analizowanej obsługi finansowo-księgowej płacowej.
d) Anaiiza zakresów zadań realizowanych w ramach Obsługi finansowoksięgowej płacowej,
Anaiiza
porównawcza — wartościowa wskaźnikowa zatrudnienia, kosztów
e)
osobowych oraz zadań, wyodrębnionych do włączenia do wspólnej obslugi
finansowo-księgowej płacowej
2. Analiza uwarunkowań informatycznych wspólnej obsługi finansowo-księgowej
ipłacowej:
aktuainie wykorzystywanych — w funkcjonującym modelu
a) Anaiiza
rozproszonym — systemów informatycznych do obsługi finansowo-księgowej
ipłacowej oraz wydatków ponoszonych przez jednostki na ich utrzymanie
i
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b) Anaiiza możliwości wykorzystania funkqonujących systemów informatycznych
do wspólnej obsługi
0) Propozycje Wdrożenia narzędzi informatycznych wspomagających wspólną

obsługę.

zasadności wdrożenia wspólnej obsługi finansowo-księgowej płacowej:
a) Ocena zasadności wdrożenia wspólnej obsługi.
Miastu
b) Analiza SWOT wdrożenia wspólnej obsługi w jednostkach podległych

3. Analiza

i

Będzin.

wariantowa mozliwych rozwiązań organizacyjnych w zakresie
wspólnej obsługi finansowo—księgowej płacowej

c) Anaiiza

i

d) Przygotowanie

projektu struktury organizacyjnej jednostki obsługującej
realizującej wspólną obsługę finansowo-księgową płacowa jednostek)
wraz z etatyzacją dla wskazanych wariantów.
e) Projekcja przyszłych kosztow funkcjonowania jednostki obsługującej.
f) Wypracowanie rekomendacji dla Miasta Będzina,
Opracowanie raportu zawierającego ww. elementy usługi.
Prezentacja wyników prac podczas spotkania, w miejscu terminie dogodnym
dla obu Stron.
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Zewnętrzny audyt obsługi finansowej szkoł, przedszkoli, żłobków placówek na|eży
przeprowadzić w oparciu o procedury
standardy przeprowadzania audytu
z uwzględnieniem m.in. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy
Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz ustawy o samorządzie gminnym.
i
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Dokumentacja

audytu

powmna

(3 egzemplarze) zbroszurowanej (w

sporządzona w wersji papierowej
sposób umożliwiający bezpośrednie wpięcie
być

do segregatora biurowego) oraz w edytowainej nieedytowalnej formie elektronicznej
na nośniku CD (1 egzemplarz).
i

Miejsce przeprowadzenia audytu:
Audyt nalezy przeprowadzić:

w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Będzmie),
w siedZibie jednostek organizacyjnych Miasta Będzina (Szkoła Podstawowa nr 1,
Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4,
Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9,

~
A

Szkola Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 13,
Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 4,
Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 8,
Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 10, Przedszkole Miejskie
nr11, Przedszkole Miejskie nr 12, Przedszkole Miejskie nr 13, Przedszkole
Miejskie nr 14, Przedszkole Miejskie nr 15, Żłobek Miejski nr 1, Żłobek Miejski
nr 2, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy).
II

.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Z wykonawca uslugi, którego oferta zostanie wybrana, będzie zawarta
umowa

oprzeprowadzenie audytu wedlug wzajemnie uzgodnionej treści oraz umowa
dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia
umowy.

IV.WARUNKI UDZIALU
W POSTĘPOWANIU
OPIS
ORAZ,
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW

SPOSOBU

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

1. O

1.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie
ostatnich 5 lat co najmniej 3 uslug polegających na wykonaniu zewnętrznego audytu

dotyczącego analizy finansowej organizacyjnej opłacalności obsługi finansowoksięgowej oświatowych jednostek organizacyjnych
1.2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co
najmniej 2 osobami realizującymi zadania w zakresie audytu pod kątem opłacalności
utworzenia obslugi finansowo-księgowej placowej w jednostkach oświatowych.
i
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Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego
na formularzu ofertowym. dowodów wystawionych przez Zamawiających
potwierdzających należyte wykonanie usługi w zakresie audytu
zewnętrznego dotyczącego sposobu organizacji obsługi finansowej
oświatowych jednostek organizacyjnych oraz złożonego wykazu osób

2.

iusług.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie
płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.
Cenę ofertowa należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
z zastosowaniem przybliżenia dzresiętnego.
Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie będzie ceną ryczałtową
(definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertowa wykonawcy
ijako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.
Zamawiający przewiduje wynagrodzenie njczałtowe. W cenie oferty należy
uwzględnić wszystkie koszty, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, a także oddziaływania
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
zakresu
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu
wynagrodzenia
do
żądania zmiany
zamówienia nie może być podstawą
pomiędzy Zamawiającym,
umowie
zawartej
w
ryczałtowego określonego
a Wykonawcą.
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OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości
warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim
pod rygorem nieważności.
Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić
lub wycofać ofertę.
Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia
podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Wykonawca

może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy
zdnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.
22003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których
przedsiębiorca podjal niezbędne dzialania w celu zachowania ich poufności.
Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa" lub zszyte oddzielnie od pozostalych, jawnych
elementów oferty.
Zamawrajacy ma prawo badac skutecznosc zastrzeżenia dot. zakazu
udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienre
(stosownie do uchwaly Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005r. sygn. III

CZP 74 /05).
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jeżeli wykonawca, nie później
niż wterminie skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu
wpostępowaniu, zastrzegl, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazal,
iż

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty ZWiazane z przygotowaniem

oferty,

i

zlozeniem

10.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do skladania ofert
stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa
związane z przedmiotowym zamówieniem
vu. ZAWARTOŚÓ OFERTY
1.

Wypelniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku
lub wedlug druku stanowiacym zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wykaz osób z informacją o kwalifikacjach do przeprowadzenia audytu.
3 Wykaz uslug w zakresie audytu zewnetrznego dotyczacego
sposobu organizacji
obslugi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych potwierdzonych

przez Zamawiających.

VIII.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena brutto.
W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką
samą

tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
IX.

ceną Zamawiający zaprosi

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy zlozyc na lub wedlug druku stanowrącym zalącznik nr 1 do zapytania
w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą
korespondencyjną (liczy się data wplywu) na adres:
Urząd Miejski w Będzinie Wydzial Oświaty 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję
orazopisac nazwą zadania lub e-mailem edukacja@um bedzin.p| (skany
dokumentów).
Termin składania ofert upływa dnia 11 marca 2019 roku, godz, 15:00.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do skiadania
treści oferty
treści złożonych dokumentów
wyjaśnień dotyczących
oraz do uzupełnienia dokumentow, jak rowniez do poprawiania w ofertach
oczywistych omyłek rachunkowych pisarskich,
Jezeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania
lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania oceny,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.
i
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Zamawiający wyznacza następujące osobę do kontaktu:
Roman Goczoł ~ naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie;
roman.goczo|@um,bedzinpl tel 32›267-92-1O
;
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Załączniki:

Formularz ofertowy.
2, Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO).
1.
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