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dnia 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/664/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 2 oraz 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.1)) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), w związku z uchwałą Nr 27/1270/17 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania
zamówień publicznych w zakresie wykonywania zadań Województwa Kujawsko-Pomorskiego
nie zastrzeżonych do kompetencji wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych
oraz art. 268 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U 2017 r. poz. 2077), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Zatwierdza się protokół Komisji Przetargowej dotyczący części I (badanie sprawozdania finansowego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego)
postępowania
o udzielenie
zamówienia
publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na badanie sprawozdań finansowych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2017 i 2018 rok, który znajduje się
w dokumentacji postępowania.
§ 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje się
wyboru oferty w zakresie części I (badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego),
spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą
złożył Wykonawca: KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź z kwotą za rok
2017 - 15 719,40 zł brutto oraz za rok 2018 – 15 719,40 zł brutto (łącznie 31 414,20 zł brutto) i łączną
ilością punktów 70.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Sejmiku
Marek Nowak

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2017 r. poz. 2018.
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Uzasadnienie
1.Przedmiot regulacji:
Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
2.Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 268 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie finansowe Województwa podlega
badaniu przez biegłego rewidenta. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych na
podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Tym
organem jest sejmik województwa gdyż do jego wyłącznej kompetencji należy zatwierdzanie sprawozdania
finansowego - art. 18 pkt 9 ustawy o samorządzie województwa. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w przedmiotowym zakresie, w wyniku którego należy dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej - art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyboru tego
winien dokonać sejmik województwa.
3.Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Przepisy prawa nie wymagają konsultacji w przedmiotowej uchwale.
4.Uzasadnienie merytoryczne:
W ramach wszczętego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44/2001/17 z dnia
31 października 2017 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest badanie sprawozdań finansowych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2017 i 2018, w dniu 8 grudnia 2017 r.
dokonano otwarcia ofert. W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu składania, w zakresie części I badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wpłynęły 3 oferty:
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1

KPW Audytor Sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 25c lok. 410
90-350 Łódź

Za rok 2017- 15 719,40 zł brutto
Za rok 2018- 15 719,40 zł brutto;
Łącznie: 31 414,20 zł brutto/ 60 pkt

2

POL-TAX Sp. z o.o.
ul. Bora Komorowskiego 56C lok.
91
03-982 Warszawa

Za rok 2017- 27 060,00 zł brutto
Za rok 2018- 27 060,00 zł brutto
Łącznie: 54 120,00 zł brutto/ 34,82
pkt

3

Grupa Gomułka – Audyt Spółka
z o.o. Spółka k. ul. Jana Matejki 4,
40-077 Katowice

Za rok 2017- 28 782,00 zł brutto
Za rok 2018- 28 782,00 zł brutto
Łącznie: 57 564,00 zł brutto/ 32,74
pkt

Doświadczenie

Łączna
ilość
punktów

10

70

10

44,82

0

32,74

Cena ofertowa brutto

Należy zatem dokonać wyboru oferty Wykonawcy: KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25c/410,
90-350 Łódź z kwotą za rok 2017 - 15 719, 40 zł brutto oraz za rok 2018 – 15 719, 40 zł brutto (łącznie
31 414,20 zł brutto) i łączną ilością punktów 70.
Powyższy wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu i uzyskał największą sumę
punktów w ustalonym kryterium wyboru ofert - cena (waga 60%) oraz doświadczenie (waga 40%).
Oferta tego Wykonawcy była zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikami.
Mając powyższe na uwadze zachodzi konieczność wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego
przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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5.Ocena skutków regulacji:
Finansowanie nastąpi w ramach budżetów danych jednostek, z wyjątkiem części I, która pochodzić będzie
z wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
Dział: 750 Rozdział: 75018 § 4390
Zadanie rzeczowe w budżecie: Urząd Marszałkowski w Toruniu – utrzymanie
Nr zadania: W/N/750/03
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