
Uchwała nr 112/2013 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 30 października 2013 r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert dla 

wyłonienia biegłego rewidenta 

 

 

 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 32 w związku z § 102 ust. 7 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, Senat zatwierdza warunki udziału w postępowaniu oraz 

kryterium oceny ofert dla wyłonienia biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i 10 przynależnych rolniczych 

i leśnych zakładów doświadczalnych za 2013 rok, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do 

niniejszej uchwały, będącym jej integralną częścią. 

 

 

 

 

P r o r e k t o r  
 

 

prof. dr hab. Czesław Szafrański 
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Załącznik do uchwały 

nr 112/2013 Senatu UP 

 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dziesięciu przynależnych rolniczych 

i leśnych zakładów doświadczalnych za 2013 rok zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy 

z dnia 29. 09. 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.): 

1.1. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, 64-310 Lwówek Wlkp, Brody 115; 

1.2. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń, 63-910 Miejska Górka, Dłoń 4; 

1.3. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, Swadzim, 

ul. Parkowa 4; 

1.4. Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda, 62-090 Rokietnica, 

Przybroda, ul. Parkowa 4; 

1.5. Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą 

w Poznaniu, 60-623 Poznań, ul. Mazowiecka 45/46; 

1.6. Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie, 

64-400 Międzychód, Muchocin; 

1.7. Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt Gorzyń, 64-400 Międzychód, Gorzyń; 

1.8. Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina, 62-095 Murowana Goślina, 

ul. Rogozińska 38; 

1.9. Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice, 63-645 Łęka Opatowska, Siemianice, 

ul. Kasztanowa 1/1; 

1.10. Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Arboretum Leśne w Zielonce, 62-095 Murowana 

Goślina, Zielonka 6.  
 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania całości zamówienia – do 31 marca 2014. 

Harmonogram realizacji zamówienia. 

A. 31/01/2014 r. - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - miesiące od I do IX 2013r.; 

B. 28/02/2014 r. - Rolnicze i Leśne Zakłady Doświadczalne; 

C. 31/03/2014 r. - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - miesiące od X do XII 2013r.; 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków: 

3.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907), spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, dotyczące: 

1) Warunek art. 22 ust. 1 pkt 1 – Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają uprawnienia do 

przeprowadzenia badania zgodnie z art. 47 (i kolejnymi) ustawy z dnia 7 maja 2009r. 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649 z późn. zm.), 

potwierdzone aktualnym zaświadczeniem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie 

na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana nas zasadzie 

spełnia/ nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę dokumentu. 

2) Warunek art. 22 ust. 1 pkt 2 –Wiedza i doświadczenie  

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonali, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie co najmniej trzech usług badań sprawozdań finansowych dla wyższych uczelni 

publicznych, 

b) Na potwierdzenie, że wykonane lub wykonywane usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie należy załączyć dokumenty od poprzednich zamawiających  

według załącznika nr 2. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dowodów oraz 

oświadczenia i wykazu usług (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ). 

 

3) Warunek art. 22 ust. 1 pkt 3 – potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania 

zamówienia  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ 

nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 1). 

 

4) Warunek art. 22 ust. 1 pkt 4 – Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ 

nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 1). 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach 

o których mowa w art. 24 ust 1 Ustawy Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące 

dokumenty: 

a) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4); 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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c) aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego dotyczące regulacji zobowiązań 

podatkowych; 

d) aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące regulacji 

zobowiązań ubezpieczeniowych. 

 

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą przepisów Ustawy wprowadzona 

została nowa przesłanka do wykluczenia. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy 

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który należąc do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) złożyli odrębne oferty 

w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. Wymaga się aby Wykonawca/y zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d 

Ustawy do oferty dołączył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informacje o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej (załącznik nr 3 ). 

 

 

4. WADIUM 

Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 

1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset zł). 

 

5. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT 

Kryteria oceny ofert:  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium i jego wagą. 

a) cena oferty - 100% 

Wybrana zostanie oferta niepodlagająca odrzuceniu z najniższą ceną. 

Przydzielając punkty w tym kryterium Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną 100 pkt. 

Każda kolejna oferta z ceną wyższą otrzyma 1 pkt mniej. 

 


