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Komunikat nr 1
w nawiązaniu do Zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Biegłego Rewidenta projektu
pn. „Sierpc 2.0 - Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, pragnę dopytać o
wątpliwości w zakresie wymogów przedmiotowego zapytania.
W pkt. III. 2. Dla potwierdzenia spełnienia wymienionych kryteriów Wykonawca składa (...) 4)
świadectwa pracy lub inne równoważne dokumenty potwierdzające pełnienie
funkcji kierowniczych. Którego z kryteriów wymienionych w pkt. III.1 potwierdzeniem ma być
pełnienie funkcji kierowniczych, jeżeli wymogi stawiane w pkt. III Warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zarówno podmiotu, jak i 1 osoby nie formułują wymogu pełnienia
funkcji kierowniczych, a jedynie sprowadzają się do posiadania uprawnień biegłego
rewidenta?
Wykonawca powinien bowiem dysponować co najmniej jedną osobą spełniającą poniższe
wymagania kwalifikacyjne:
1) wykształcenie wyższe,
2) znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
3) bardzo dobra znajomość stosowania wytycznych dotyczących realizacji projektów w
ramach funduszy unijnych,
4) wysoka samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
5) wiedza o funduszach unijnych i ich rozliczaniu,
6) co najmniej trzyletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,
7) doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów
publicznych.
oraz Wykonawca powinien spełnić wymóg w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
- uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, określone w ustawie z dnia 11
maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 142 z późn. zm.)
- informacja potwierdzająca wpis do rejestru biegłych rewidentów,
- informacja o wpisie na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych
Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu posiadania
kompetencji lub/i uprawnień określonych w zapytaniu ofertowym dla wyłonienia osoby,
która będzie miała doświadczenie w pełnieniu wymaganych przez Zamawiającego funkcji
Biegłego Rewidenta.
Zamawiający omyłkowo wprowadził zapis poświadczenia pełnienia funkcji kierowniczych,
w związku z powyższym treść warunku otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie:
świadectwa pracy lub inne równoważne dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji
Biegłego Rewidenta,
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