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Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 

1. Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901), pl. Defilad 1,   

składa zapytanie mające na celu oszacowanie wartości zamówienia 

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przed 

wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości 

zamówienia. W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza 

zainteresowane podmioty do zapoznania się o wymaganiach dotyczących 

przedmiotu zamówienia i złożenie odpowiednich informacji.  

 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badania sprawozdania 

finansowego Polskiej Akademii Nauk, dalej zwanej „Akademia” za lata 

2020 – 2021 zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz.U. z 2019 r., poz.351).  

 

Wybrane informacje o badanej jednostce : 

1) Akademia jest państwową instytucja naukową,  tj. podmiotem 

należącym do sektora finansów publicznych, zobowiązanym do 

przestrzegania postanowień ustawy o finansach publicznych; 

2) Akademia sporządza sprawozdanie łączne, którego elementami 

składowymi są dane i sprawozdania jednostkowe z 19 podmiotów 

nieposiadających osobowości prawnej w kraju i za granicą oraz 

Centrali Akademii; 

3) ewidencja księgowa prowadzona jest w centralnym systemie, a 

dokumentacja księgowa gromadzona jest w siedzibie każdej jednostki 

terenowej; dokumentacja dla części jednostek zagranicznych 
gromadzona jest w Centrali Akademii; sprawozdanie łączne 

sporządzane jest w trybie art. 51 ustawy o rachunkowości, z 

centralnego systemu ewidencyjnego; 

4) roczne przychody ogółem Akademii za rok 2019 to kwota ok. 126 mln. 

zł, a 78 mln zł wydatkowano ze środków dotacji budżetowych; 
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5) suma bilansowa za rok 2019 wynosiła ok. 486 mln zł; 

6) przeciętne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 696,2 osób. 

3. Sposób przygotowania i złożenia informacji: 

1) cenę netto i brutto w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy 

podać w PLN; 

2) cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować 

wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją 

całości przedmiotu niniejszego zaproszenia  za badanie sprawozdania 

finansowego za rok 2020 i za rok 2021;  

3) informację należy przesłać w formie elektronicznej (plik. pdf) na adres 

e-mail: bfb@pan.pl lub w formie pisemnej (listownie) na adres: Polska 

Akademia Nauk Biuro i Finansów i Budżetu, 00-901 Warszawa, Pl. 

Defilad 1 (PKiN), pokój 2214 (22 piętro) w terminie  do dnia  

26 października 2020 r. 

4) Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Agnieszka 

Wierzbicka e-mail: agnieszka.wierzbicka@pan.pl  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do 

otrzymanych informacji z wyceną przedmiotu zamówienia. 
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