
Uchwała nr 209/2014 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 29 października 2014 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, 10 przynależnych rolniczych 

i leśnych zakładów doświadczalnych oraz Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu 

w Poznaniu za 2014 rok, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały, 

będącym jej integralną częścią. 

 

 

 

 

  R e k t o r  
 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 



Załącznik do uchwały 

nr 209/2014 Senatu UP 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dziesięciu przynależnych rolniczych i leśnych 

zakładów doświadczalnych oraz Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu 

w Poznaniu za 2014 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 2015. 

Harmonogram realizacji zamówienia. 

A. 31/01/2015 r. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - miesiące od I do IX 2014r.; 

B. 28/02/2015 r. – Rolnicze i Leśne Zakłady Doświadczalne; 

C. 31/03/2015 r. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - miesiące od X do XII 2014r.; 

D. 31/03/2015 r. – Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu - miesiące od 

IX do XII 2014r.; 

 

 

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

tych warunków: 

 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 ze zm.), 

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 

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 2009 r. 

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 dla wyższych uczelni publicznych, na potwierdzenie, 

że wykonane lub wykonywane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

należy załączyć dokumenty od poprzednich zamawiających według załącznika nr 4. 

Dokumentami, o których mowa powyżej są: 

a.1) poświadczenie, 

b.1) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli 

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 2) lit. a.1); 
 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/ nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dowodów lub oświadczeń 

do wykazu usług (załącznik nr 2 i 4 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. Wykonawca ma do dyspozycji co najmniej 1 biegłego 

rewidenta z uprawnieniami – potwierdzenie wpisu na listę biegłych rewidentów – załączyć 

do oferty. 

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

nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 2) 

i dokumentu wpisu na listę biegłych rewidentów. 
 

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 2)  



4. 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 3); 

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; 

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

1) 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 5 ). 

 

5. WADIUM 

1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 

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

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a. w pieniądzu należy wnosić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Zachodni WBK S.A. VI/O Poznań nr ……………………………………………….. 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem bankowym, na poleceniu 

przelewu należy wpisać: „Wadium – postępowanie przetargowe nr …./DGZ/PN/2014”. 



Zamawiający zaleca załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie 

przelewu wadium potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Uwaga!!! Przez „wniesienie wadium w pieniądzu” zamawiający przyjmuje 

zaksięgowanie przelewu na jego rachunku bankowym. W przypadku polecenia przelewu 

niezaksięgowanego przez bank, wadium uznaje się za niewniesione.  

 

6. 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. 



(pieczęć wykonawcy)  

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: 

1. Oferujemy wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, 10 przynależnych Rolniczych i Leśnych Zakładów 

Doświadczalnych oraz Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu 

za rok 2014 za cenę:  
 

brutto (z 23% VAT-em) ...........................złotych  

słownie.................................................................................................................................... 
                                     (Wypełnia wykonawca) 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:  ..........................................................................  

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

Siedziba:  ..........................................................................  

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

Adres poczty elektronicznej  ..........................................................................  

Strona internetowa  ..........................................................................  

Numer telefonu 0 (**)  ................................................................  

Numer faksu 0 (**)  ................................................................  

Numer REGON  ..........................................................................  

Numer NIP  ..........................................................................  

2. Akceptujemy płatność w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

4. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

6. Wadium: w kwocie ................................... zostało wniesione w dniu ................................. 

w formie ................................................................................................................................. 

W przypadku nie wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone Wykonawcy na konto nr* 

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

(podać nazwę banku i numer konta)          * dot. wpłaty w gotówce. 
 

7. Ofertę niniejszą składamy na ............. kolejno ponumerowanych stronach.  

8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są*: 
a................................................................................. 
b................................................................................. 

c................................................................................. 

* należy wypisać tyle punktów, ile to konieczne.  

 

......................................dnia...............................                                             ……………………………………… 
        (pieczęć i podpis upoważnionego  

przedstawiciela wykonawcy)  



 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

(pieczęć wykonawcy) 
 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie usługi 

badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

10 przynależnych Rolniczych i Leśnych Zakładów Doświadczalnych oraz Technikum 

Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu za rok 2014,  

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 

................................, dnia..................... 

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

(pieczęć i podpis upoważnionego  

przedstawiciela wykonawcy) 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK Nr 3 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 OŚWIADCZENIE 
w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. wykonanie usługi badania 

sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 10 przynależnych 

Rolniczych i Leśnych Zakładów Doświadczalnych oraz Technikum Inżynierii 

Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu za rok 2014 oświadczam(y), że nie podlegamy 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 1 - 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              ........................................................................ 
                                                                                                            (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                    składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 



ZAŁĄCZNIK Nr 4 

 

 

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

      (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY - WYKAZ USŁUG 

 

 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 

 

Dokładna nazwa i 

adres Zamawiającego 

 

Przedmiot zamówienia 
 

Daty wykonania 

Początek 

(miesiąc, 

rok) 

Koniec 

(miesiąc, 

rok) 

1 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

    

    

 

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wykazane w tabeli usługi zostały wykonane należycie. 

 

 

........................., dn. ..........................         

……........................................................... 
Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 



 

ZAŁĄCZNIK Nr 5 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp (Dz. U. z 2013r. poz. 907 oraz ustawą o ochronie 

konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oświadczam, że: 

 

Nie należę/nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5
* 

 

Należę/należymy do grupy kapitałowej oraz składam listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej
*
: 

 

1) ........................................................................ 

 

2) ………………………………………………. 

 
3) ……………………………………………… 

 

 

............................. dnia ...................... 

 

                                                                                              ........................................................................ 
                                                                                                            (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                      składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 
  niepotrzebne skreślić 

 

 


