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ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługi polegającej na przeprowadzenie audytu działalności finansowej Towarzystwa.
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawa

Zamówień Publicznych)

I. ZAMAWIAJĄCY     
Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki 

ul. Warszawska 98A
61-047 Poznań 

NIP 7791634353

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
A. Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  audytu  poniesionych  kosztów  prowadzenia

działalności Towarzystwa, od dnia 01/01/2018 do dnia rozpoczęcia audytu zgodnie z przepisami
prawa, z wnioskiem i umową oraz wydaniem opinii w tym zakresie. 

III. ZAKRES USŁUG  
B. weryfikacja statusu kadrowego pracowników, w tym m.in.:

● weryfikacja akt osobowych pracowników Towarzystwa
● weryfikacja statusu rozliczeń list płac, zaliczek podatku dochodowego, składek ZUS, 
● weryfikacja świadczeń pozapłacowych pracowników 
● weryfikacja  procesu  zatrudniania  pracowników  (umowy,  aneksy,  terminy  badań

lekarskich, szkolenia BHP i inne), 
C. weryfikację poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:

● weryfikację oryginałów dowodów księgowych dokumentujących działalność finansową
Towarzystwa, w tym weryfikację opisu dowodów księgowych,

● ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów,
● kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
● sprawdzenie statusu podatkowego Towarzystwa,

D. weryfikację  zgodności  danych  przekazywanych  w  sprawozdaniu  z  funkcjonowania
Towarzystwa

E. weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych



F. weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych
G. weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji
H. Na  podstawie  zebranych  dokumentów  i  dowodów  Wykonawca  powinien  sporządzić

pisemne  sprawozdanie  z  audytu,  przekazane  Władzom Towarzystwa  w  formie  dwóch
egzemplarzy

IV. OFERTA  
A. oferty należy składać w języku polskim 
B. Oferta powinna zawierać niniejsze informacje: 

● Pełną nazwę jednostki składającej ofertę 
● Adres i siedzibę podmiotu 
● Wycenę zamówienia zawierającą informacje o cenie netto i brutto ogółem 
● Wycena  powinna  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem przez  podmiot

usługi
● Wycena  powinna  zawierać  warunki  postawione  przed  Zleceniodawcą  w  ramach

podpisywania umowy 
● Dane osoby do kontaktu bezpośredniego 

V. TERMINY SKŁĄDANIA OFERT  
Oferty należy składać elektronicznie do Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki w temacie maila
wpisując “Oferta - audyt” na adres e-mail: ptoo@ptoo.pl, w terminie do 28 lutego 2023 r., do godziny
24:00 włącznie. 

Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty w przypadku: 
A. Jest ona niezgodna z treścią zapytania 
B. Zawiera błędy rachunkowe w obliczeniu ceny 
C. Została złożona po wyznaczonym terminie 
D. Wykonawca nie spełnia warunków stawianych mu przez zleceniodawcę

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia usługi
bez podania przyczyny oraz informacji o wyłonieniu najlepszej oferty. Ponadto Zamawiający zastrzega
sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.

W imieniu Zarządu 

__________________________________________
Konrad Abramczuk

Sekretarz, Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki 


