Kraków, 13.07.2021.r.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
za 2021 rok.

I. Przedmiotem badania - sprawozdanie finansowe za rok 2021 r. oraz wymagane przez Kancelarię PAN
załączniki do informacji dodatkowej.
Zgodnie z decyzją 69/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia
procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytutów
naukowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut spełnia kryteria do obowiązkowego badania sprawozdania
finansowego wynikające z ustawy o rachunkowości na podstawie art.64 Wyboru podmiotu uprawnionego do
badania dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, w przypadku instytutów naukowych – Prezes
Polskiej Akademii Nauk, w drodze konkursu ofert.

II. Składane oferty powinny zawierać:
1.Informację o przedmiocie działalności.
2. Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania.
3. Informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów.
4. Określenie składu zespołu, który będzie przeprowadzał badanie.
5. Oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o
badanym sprawozdaniu finansowym przez firmę.
6. Oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności przez kluczowego biegłego rewidenta do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
7. Oświadczenie, że kandydat do przeprowadzenia badania (kluczowy biegły rewident) posiada znajomość zasad
gospodarki finansowej PAN i jej placówek naukowych oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki.
8. Oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego na okres nie
krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy w terminie
zaproponowanym przez Instytut.
9. Termin i czas wykonania.
10. Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu
11. Projekt umowy

III. Badanie powinno spełniać wymogi:
1.ustawy o rachunkowości,

2.norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
3.wytycznych Biura Finansów Polskiej Akademii Nauk.
Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem raportu i opinii biegłego
rewidenta, nie później niż do maja 2022 roku.

IV. Kryteria wyboru oferty:
1.Oferty niekompletne będą podlegały odrzuceniu.
2. O wyborze oferty będzie decydowała najniższa cena i udokumentowane doświadczenie w badaniu jednostek
naukowych PAN.
3. Rozpatrywane będą jedynie oferty zawierające wszystkie wymagane informacje i oświadczenia.
Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Dalszych czynności związanych z wyborem biegłego rewidenta (zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości)
dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, którym jest Prezes Polskiej Akademii Nauk.

V. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Instytutu Mechaniki Górotworu PAN ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków,
przesłać drogą elektroniczną na adres: wioletta.dragan@imgpan.pl lub przesłać drogą pocztową w terminie do
26.07.2021r. do godziny 10:00. z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
za 2021r.” Otwarcie ofert odbędzie się 26.07.2021r. o godzinie 12:00.
VI. Informacje o Instytucie służące do przygotowania oferty i projektu umowy, w tym wyceny usługi
badania sprawozdania finansowego
1.Instytut Mechaniki Górotworu PAN reprezentowany przez Dyrektora dr hab. inż., prof. IMG PAN
Przemysława Skotnicznego.
2. Adres siedziby: ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków, adres e-mail: sekretariat@imgpan.pl
3. Numer w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON: 000326368.
4. Numer identyfikacji podatkowej: NIP: 675-000-18-40.
5. Instytut zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych PAN w Warszawie pod numerem RIN-VII-13/98.
6. Przewidywana data przedłożenia do badania sprawozdania finansowego jednostkowego – marzec 2022 rok
7. Oczekiwany termin przekazania opinii i raportu w języku polskim – maj 2022 rok.
8. przedmiot działalności: badania podstawowe poznawcze oraz stosowane. Związane z problematyką naukową
dotyczącą górnictwa, głownie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, prowadzenia prac podziemnych i ich
wpływu na środowisko.
9. suma bilansowa na 31.12.2020r.: 13 624 575,76 PLN;
10.przychody za 2020r.: 10 516 779,70 PLN;
11.średnioroczne zatrudnienie w 2020r.: 64 etatów.

