Przeprowadzenie kontroli działalności statutowej
WFOŚiGW w Łodzi za 2011 r.
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi funkcjonuje od
1993 r. jako samodzielna instytucja posiadająca osobowość prawną. Od 2010 roku
Funduszu jest samorządową osobą prawną, która działa na podstawie statutu nadanego
przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Celem działalności WFOŚiGW w Łodzi jest
finansowe wspieranie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa łódzkiego
służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562
Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty/osoby posiadające uprawnienia audytora
wewnętrznego do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej za
2011 r. ze szczególnym uwzględnieniem:
o funkcjonowania kontroli zarządczej,
o realizacji nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Fundusz
posiada udziały lub akcje.
W ramach prowadzonej kontroli Wykonawca winien uwzględnić również konieczność
przedstawienia ustaleń zawartych w raporcie na posiedzeniu Rady Nadzorczej WFOŚiGW
w Łodzi i udzielenie ewentualnych wyjaśnień.
1. Wymagania:
a) Uprawnienia audytora w zakresie wynikającym z art. 286 ust.1, pkt 1-4 oraz ust.1
pkt 5a lub 5b Ustawy o finansach publicznych;
b) Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli działalności instytucji
publicznych z uwzględnieniem obszaru wdrożenia i funkcjonowania kontroli
zarządczej.
2. Oferta powinna zawierać:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika status prawny Wykonawcy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, zgodnie z art. 286
ust.1, pkt. 5a lub 5b Ustawy o finansach publicznych;
c) listę podmiotów, w których Wykonawca przeprowadzał kontrolę lub audyt w
zakresie określonym w pkt 1 lit. b), sporządzoną zgodnie ze wzorem wskazanym
przez Zamawiającego;
d) termin wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi
w pkt. 3;
e) cenę za wykonanie badania i sporządzenie raportu z przeprowadzonej kontroli w
podziale na wartość netto i brutto w PLN, oraz podatek od towarów i usług VAT
określony procentowo i kwotowo.
3. Termin wykonania kontroli wraz ze złożeniem raportu do dnia 11.05.2012 r.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 02.04.2012 r. do
godziny 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi, w kancelarii. Ofertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta
przeprowadzenia kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2011 rok.”
5. Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty
bez podania przyczyny.

Wzór listy podmiotów, w których Wykonawca przeprowadzał kontrolę lub audyt
L.p.
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Przedmiot kontroli/audytu1

Termin wykonania usługi

Odbiorca usługi

należy podać nazwę oraz krótki opis usługi wraz ze wskazaniem głównych obszarów kontroli

Oświadczam, iż usługi wskazane powyżej zostały wykonane z należytą starannością.

……………………………………….
Data i podpis

Uwaga:
WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie możliwośd sprawdzenia wiarygodności informacji
podanych przez Wykonawcę w powyższej tabeli.

