Uchwała nr 130/2009
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia kryteriów oceny ofert dla wyłonienia biegłego rewidenta

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 28 w związku z § 102 ust. 6 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Senat zatwierdza kryteria oceny ofert dla wyłonienia biegłego
rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
i 11 przynaleŜnych rolniczych i leśnych zakładów doświadczalnych za 2009 rok, w brzmieniu
zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały, będącym jej integralną częścią.

Rektor
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Załącznik do uchwały
nr 130/2009 Senatu UP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz jedenastu przynaleŜnych rolniczych
i leśnych zakładów doświadczalnych za 2009 rok:
1.1. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody w Administrowaniu, 64-310 Lwówek
Wlkp, Brody 115;
1.2. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń w Administrowaniu, 63-910 Miejska
Górka, Dłoń 4;
1.3. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim w Administrowaniu, 62-080 Tarnowo
Podgórne, Swadzim, ul. Parkowa 4;
1.4. Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda w Administrowaniu,
62-090 Rokietnica, Przybroda, ul. Parkowa 4;
1.5. Rolniczy Zakład Doświadczalny Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, Baranowo,
ul. Szamotulska 28A;
1.6. Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą
w Poznaniu, 60-623 Poznań, ul. Mazowiecka 45/46;
1.7. Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie,
64-400 Międzychód, Muchocin;
1.8. Zakład Doświadczalny śywienia Zwierząt Gorzyń, 64-400 Międzychód, Gorzyń;
1.9. Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina, 62-095 Murowana Goślina,
ul. Rogozińska 38;
1.10. Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice, 63-645 Łęka Opatowska, Siemianice,
ul. Kasztanowa 1/1;
1.11. Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Arboretum Leśne w Zielonce, 62-095 Murowana
Goślina, Zielonka 6.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania całości zamówienia - do 31 marca 2010 roku.
Harmonogram realizacji zamówienia.
A. 31/01/2010 r. - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - miesiące od I do IX 2009r.;
B. 28/02/2010 r. - Rolnicze i Leśne Zakłady Doświadczalne;
C. 31/03/2010 r. - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - miesiące od X do XII 2009r.;

TERMIN PŁATNOŚCI
Termin płatności - 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zleceniodawcę, po naleŜytym
wykonaniu przedmiotu umowy.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCÓW
Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy
oraz w niniejszej SIWZ. ZłoŜenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeŜeń
w całości warunków określonych w SIWZ, jako wyłącznej podstawy postępowania.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
a. 1. są podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia,
b. 1. znają zagadnienia szkolnictwa wyŜszego w oparciu o Prawo o szkolnictwie wyŜszym
i rozporządzenie o gospodarce finansowej szkół wyŜszych,
b. 2. wykaŜą, Ŝe w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania, wykonali
usługi badania sprawozdania finansowego podmiotów z zakresu finansów publicznych,
w tym co najmniej dwóch uczelni publicznych;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. formularz oferty,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3. oświadczenie o spełnieniu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
4. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień biegłego rewidenta (potwierdzenie
wpisu na listę biegłych rewidentów),
wykaz podmiotów badanych przez Wykonawcę w ostatnich 3 latach przed dniem
wszczęcia postępowania, z podaniem badania podmiotów z zakresu finansów publicznych,
w tym co najmniej dwóch uczelni publicznych, wraz z dokumentami potwierdzającymi

wykonanie badania sprawozdania finansowego (sporządza wykonawca); dotyczy lat 2006,
2007, 2008.
5. zaparafowany (wszystkie strony) projekt umowy,
6. oświadczenie wykonawcy, Ŝe zagwarantuje termin wykonania całości zamówienia - do
31 marca 2010 roku.
Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
a) cena oferty - 70 %
b) liczba badań sprawozdań w jednostkach
z zakresu finansów publicznych - 30 %
Zwycięzcą postępowania zostanie Wykonawca, którego oferta uzyska największą ilość
punktów, stosując dziesięciopunktową skalę ocen dla kaŜdego kryterium.
Oferta zawierająca najniŜszą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty
proporcjonalnie mniej.
Przyjęto skalę 10-punktową.

Kryterium A cena:
Punkty za kryterium A będą obliczone wg wzoru:
cena najniŜsza w zbiorze rozpatrywanych waŜnych ofert
P = —————————————————————— x skala punktowa x waga 70 %
cena oferty badanej

Kryterium B liczba badań sprawozdań w jednostkach z zakresu finansów publicznych:
Punkty za kryterium B będą obliczone wg wzoru:
liczba wykazanych i udokumentowanych badań jednostek
z zakresu finansów publicznych w ofercie badanej
P = ——————————————————————————— x skala punktowa x waga 30 %
maksymalna liczba wykazanych i udokumentowanych badań
jednostek z zakresu finansów publicznych
w zbiorze ofert rozpatrywanych

Zamówienie na wykonanie tej usługi otrzyma ten Wykonawca (firma), który uzyska
łącznie, za obydwa kryteria, najwyŜszą ilość punktów.

