ZARZ1\DZENIE Nr 6E60 NII/l 7
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia AA /.,Jtt£~ 2017 r.

w sprawie przyj~cia "Zasad wyboru firm audytorskich do przeprowadzania badan
rocznych sprawozdan finansowych samodzielnych publicznych zaklad6w opieki
zdrowotnej, dla kt6rych podmiotem tworz~cym jest Miasto L6di".
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w zwi~ku z art. 66 ust. 4
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255
oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. Przyjmujy "Zasady wyboru firm audytorskich do przeprowadzania badan rocznych
sprawozdan finansowych samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej, dla kt6rych
podmiotem tworz~cym jest Miasto L6dz", w brzmieniu stanowi~cym zal~cznik
do niniej szego zarz~dzenia.

§ 2. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia
Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi.

Spraw

§ 3. Traci moc zarz~dzenie Nr 2755NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie przyjycia "Zasad wyboru podmiot6w uprawnionych do wykonania badania
rocznych sprawozdan finansowych samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej,
dla kt6rych podmiotem tworz~cymjest Miasto L6dz".
§ 4. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zalqcznik
do zarzqdzenia Nr 6W IVII/17
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia A) w'f1.£~ 2017 r.

Zasady wyboru firm audytorskich do przeprowadzania badan rocznych sprawozdan
finansowych samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej, dla kt6rych
podmiotem tworz~cym jest Miasto L6di.

§ 1. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej, dla kt6rego podmiotem tworzqcym jest Miasto L6dz, zwanego dalej sp zoz,
za poprzedni rok obrotowy, kierownik sp zoz przeprowadza postypowanie ofertowe majqce na
celu wylonienie ofert na badanie sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego
obejmujqcego kolejne dwa lata obrotowe.

§ 2. 1. W terminie do dnia 15 wrzesnia danego roku obrotowego Prezydent Miasta Lodzi
lub osoba przez niego upowazniona powoluje komisje konkursowe, kt6rych zadaniem bydzie
analiza ofert firm audytorskich uprawnionych do przeprowadzania badania rocznych
sprawozdan finansowych sp zoz, dla kt6rych podmiotem tworzqcym jest Miasto L6dz
oraz rekomendacja najkorzystniejszej oferty Prezydentowi Miasta Lodzi lub osobie przez niego
upowaznionej.
2. W sklad komisji konkursowych kazdorazowo wchodzi 5 czlonkow, w tym:
1) dwoch przedstawicieli Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Oepartamencie
Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi, z ktorych jeden pe1ni funkcjy Przewodniczqcego Komisji
Konkursowej;
2) przedstawiciel Wydzialu Budzetu w Oepartamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta
Lodzi;
3) dw6ch przedstawicieli sp zoz, kt6rego sprawozdanie rna bye przedmiotem badania.
3. Do czlonkow komisji konkursowych majq zastosowanie wylqczenia okreslone
wart. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Oz. U. z 2017 r.
poz. 1579).
§ 3. 1. Kierownik sp zoz, ktorego sprawozdania finansowe majq bye przedmiotem badan,
przeprowadza postypowanie ofertowe z wylqczeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zam6wien publicznych.
2. Ogloszenie 0 postypowaniu ofertowym w sprawie wyboru firmy audytorskiej
do przeprowadzania badan sprawozdan finansowych nalezy zamieScie na stronie intemetowej
sp zoz, kt6rego sprawozdania finansowe majq bye przedmiotem badan.
3. Oferty mogq skladae firmy audytorskie uprawnione do przeprowadzania badan
sprawozdan finansowych spelniajqce wymogi niezaleznosci okreslone wart. 69 -73 ustawy
z dnia 11 maja 2017 r. 0 bieglych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze pUblicznym
(Oz. U. poz. 1089) oraz wpisane na listy podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan
finansowych prowadzonq przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w.
4. Opr6cz wymagan okreslonych w ust. 3 oferenci muszq rowniez posiadae
doswiadczenie w zakresie badan sprawozdan finansowych sp zoz.

5. Firma audytorska uprawniona do przeprowadzania badania sprawozdan finansowych
nie moze wykonywac czynnosci polegaj'lcych na badaniu sprawozdan finansowych danego
sp zoz dluzej niz przez kolejne 4 lata.
6. Skladaj'lc oferty na badania sprawozdan finansowych firma audytorska za1'lcza
jednoczesnie:
1) kserokopiy aktualnego odpisu z rejestru przedsiybiorc6w Krajowego Rejestru S'ldowego,
z okresu ostatnich 6 miesiycy poprzedzaj'lcych dzien skladania wniosku;
2) oswiadczenie 0 spelnianiu wymog6w okreslonych w ust. 3, kt6rego wz6r stanowi za1'lcznik
Nr 1 do niniejszych Zasad;
3) oswiadczenie 0 przeprowadzonych badaniach sprawozdan finansowych za okres ostatnich
3 lat, dotycz'lce sp zoz, na rzecz kt6rego skladana jest oferta, wedlug wzoru, kt6ry stanowi
za1'lcznik Nr 2 do niniejszych Zasad;
4) zaswiadczenie z Krajowej Rady Bieglych Rewident6w 0 wpisaniu na listy podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz wpisaniu na listy bieglych
rewident6w uprawnionych do badania sprawozdan finansowych dla bieglych rewident6w,
kt6rzy byd'l brali udzial w badaniu sprawozdan finansowych danego sp zoz;
5) wykaz wszystkich przeprowadzonych badan sprawozdan finansowych sp zoz z okresu
ostatnich 5 lat, ze wskazaniem:
a) nazwy sp zoz, w kt6rym przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego,
b) daty przeprowadzonego badania,
c) roku obrotowego, za kt6ry sporz'ldzone zostalo sprawozdanie finansowe;
6) potwierdzenie wykonania wszystkich wykazanych w pkt 5 badan sprawozdan finansowych
sp zoz, podpisane przez przedstawiciela badanego sp zoz.
7. Wykaz, 0 kt6rym mowa w ust. 6 pkt 5, nalezy sporz'ldzic w formie tabelarycznej
w podziale na poszczeg6lne lata, za kt6re bylo przeprowadzane badanie sprawozdania
finansowego.
8. Kserokopie dokument6w stanowi'lcych za1'lczniki do oferty musz'l zostac
potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez osoby upowaznione do reprezentowania firmy
audytorskiej skladaj'lcej oferty na przeprowadzanie badania sprawozdan finansowych.
9. Zlozona oferta nie podlega uzupelnianiu.
10. Oferty wraz z za1'lcznikami nalezy zlozyc w zamkniytej kopercie.
11. Oferta nieodpowiadaj'lca warunkom opisanym w ogloszeniu 0 konkursie ofert bydzie
odrzucona.
12. W postypowaniu, 0 kt6rym mowa w ust. 1, musz'l zostac zlozone co najmniej dwie
oferty spelniaj'lce wymagania formalne.
13. W razie niezlozenia ofert w ilosci okreslonej w ust. 12, kierownik sp zoz
przeprowadza ponownie postypowanie, 0 kt6rym mowa w ust. 1.
14.1ezeli w wyniku przeprowadzenia dw6ch kolejnych postypowan nie wplyn'l
co najmniej dwie oferty spelniaj'lce wymagania formalne, komisja konkursowa, 0 kt6rej mowa
w § 2, samodzielnie dokonuje rekomendacji firmy audytorskiej do przeprowadzania badan
sprawozdan finansowych sposr6d wszystkich ofert zlozonych w ramach obu postypowan.
15. W przypadku braku przynajmniej 2 ofert spelniaj~cych wymogi formalne istnieje
mozliwosc wyboru sposr6d ofert spelniaj~cych wymogi formalne, zlozonych na rzecz innych
sp zoz w ramach danej procedury obejmuj~cej kolejne dwa lata obrotowe, za kt6re
przeprowadzane byd~ badania. Wyboru takiego mozna dokonac po uprzednim uzgodnieniu
warunk6w z wybranym oferentem.

§ 4. 1. W ciqgu 5 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert kierownik sp zoz, ktorego
sprawozdania finansowe majq bye przedmiotem badania, przekazuje do Wydzialu Zdrowia
i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi wszystkie zlozone
oferty w zamkniytych kopertach.
2. Kierownik sp zoz przeprowadza postypowanie, 0 ktorym mowa w § 3
tak, aby najp6Zniej do dnia 10 pazdziemika roku, ktorego ma dotyczye wybor firmy
audytorskiej uprawnionej do przeprowadzania badan sprawozdan finansowych, oferty zostaly
przekazane do Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu
Miasta Lodzi.

§ 5. 1. W ciqgu 10 dni od dnia wplywu ofert do Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych
w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi komisja konkursowa, 0 ktorej mowa w § 2,
zwoluje swoje posiedzenie, podczas ktorego zostanie dokonana ocena formalna i merytoryczna
ofert.
2. Komisja konkursowa stosuje metodologiy wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnq
ze wzorem przedstawionym w zalqczniku Nr 3 do niniejszych Zasad.
3. Komisja konkursowa rekomenduje firmy audytorskq uprawnionq do przeprowadzenia
badan sprawozdan finansowych stosujqC kryterium ceny oraz doswiadczenia oferentow
w badaniu sprawozdan finansowych sp zoz, jak rowniez kryterium ilosci przeprowadzonych
przez oferenta badan sprawozdaii finansowych danego sp zoz. Przyjmuje siy, ze wag a
kryterium ceny wynosi 25%, doswiadczenia oferenta - 35% i ilosc przeprowadzonych
przez oferenta badan sprawozdan finansowych danego sp zoz - 40%. Sposob oceny ofert,
w zwiqzku z przyjytq metodologiq, okreSla zalqcznik Nr 3 do niniejszych Zasad.
4. W przypadku uzyskania przez dwoch oferentow tej samej liczby punktow komisja
konkursowa rekomenduje oferenta, ktory uzyskal wiykszq liczby punktow uzyskanych
w zakresie kryterium - "doswiadczenie oferenta".
5. W ciqgu 10 dni od dnia posiedzenia, 0 ktorym mowa w ust. 1, komisja konkursowa
przekazuje Prezydentowi Miasta Lodzi lub osobie przez niego upowaznionej wszystkie oferty
spelniajqce wymogi formalne i rekomenduje najkorzystniejszq oferty firmy audytorskiej, ktora
zostala wybrana do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
6. Prezydent Miasta Lodzi lub osoba przez niego upowazniona dokonuje wyboru oferty
sposrod ofert przekazanych przez komisjy konkursowq. Wybor powinien nastqpic
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz przed uplywem 30 dni od dnia wplyniycia ofert
do Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta
Lodzi.
7. Wybor firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzania badan sprawozdan
finansowych podmiotu leczniczego, nastypuje najpozniej do dnia 10 listopada roku, w ktorym
przeprowadzany jest przedmiotowy wybor, skutkujqcy na kolejne dwa lata obrotowe.
8. W przypadku, gdy Prezydent Miasta Lodzi lub osoba przez niego upowazniona
nie dokona wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzania badan sprawozdan
finansowych sp zoz, Prezydent Miasta Lodzi lub osoba przez niego upowazniona w trybie
pilnym dokonuje powolania komisji konkursowej, 0 ktorej mowa w § 2, ktora ponownie
przeprowadza postypowanie, 0 ktorym mowa w niniejszych Zasadach. Przepisow § 4 ust. 2
i § 5 ust. 7 nie stosuje si y.
§ 6. 1. Kierownik sp zoz podpisuje z wybranq firmq audytorskq uprawnionq
do przeprowadzania badan sprawozdan finansowych umowy, 0 ktorej mowa wart. 66 ust. 5

ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci, obejmujCj.cCj. dany i kolejny rok obrotowy
w terminie umozliwiajCj.cym firmie audytorskiej wziycie udzialu w procesie inwentaryzacji.
2. Umowa, 0 ktorej mowa w ust. 1, powinna zawierac w szczegolnosci:
1) oznaczenie przedmiotu umowy;
2) obowiCj.zki zleceniobiorcy, w tym okreslenie niezbydnych elementow dotyczCj.cych wydania
opinii przez zleceniobiorcy;
3) termin realizacji badania sprawozdania finansowego, zgodny z terminem okreslonym
w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci, umozliwiajCj.cy przekazanie
podmiotowi leczniczemu zbadanego sprawozdania finansowego do Wydzialu Zdrowia
i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi nie p6Zniej niz
do dnia 15 kwietnia roku nastypujCj.cego po roku, za ktory zostalo sporzCj.dzone
przedmiotowe sprawozdanie;
4) okreslenie wynagrodzenia przyslugujCj.cego zleceniobiorcy za wykonanie badania
sprawozdania finansowego za kazdy rok obrotowy wraz z okrdleniem terminow platnosci;
5) okrdlenie kar umownych za niewykonanie badania sprawozdania finansowego
uwzglydniajCj.ce kazdy rok obrotowy;
6) okrdlenie zasad odstCj.pienia od umowy, uwzglydniajCj.ce kazdy rok obrotowy.
3. Kierownik sp zoz przekazuje jeden egzemplarz umowy, 0 ktorej mowa
w ust. 1, do wiadomosci Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta
Urzydu Miasta Lodzi.

Zal~cznik

Nr 1
do Zasad wyboru firm audytorskich do
przeprowadzania badan rocznych sprawozdan
finansowych
samodzielnych
publicznych
zaklad6w opieki zdrowotnej, dla kt6rych
podmiotem tworz~cym jest Miasto L6dz

WZOR OSWIADCZENIA

OSWIADCZENIE

Nazwa podmiotu:
Siedziba:
NIP:
REGON:

Skladaj~c

oferty na badanie rocznego sprawozdania finansowego ................................ .
za . ..... ..... rok oswiadczam, iz spelniam kryteria niezaleznosci okreSlone
wart. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. 0 bieglych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym (Dz. U. poz 1089).
lednoczesnie przyjmujy do wiadomosci, iz w razie oswiadczenia nieprawdy umowa
o badanie sprawozdania finansowego zostaje rozwi~zana ze skutkiem natychmiastowym
wraz z jednoczesnym wygasniyciem mozliwosci dochodzenia roszczen pieniyznych ze strony
oferenta.
Data,

piecz~tka

i podpis osoby byd~cej
przedstawicielem oferenta

Zal~cznik

Nr 2
do Zasad wyboru firm audytorskich do
przeprowadzania badan rocznych sprawozdan
finansowych samodzielnych publicznych
zaklad6w opieki zdrowotnej, dla kt6rych
podmiotem tworz~cym jest Miasto L6di

WZOR OSWIADCZENIA

OSWIADCZENIE

Nazwa podmiotu:
Siedziba:

NIP:
REGON:

Skladaj~c

oferty na badanie rocznego sprawozdania finansowego ................................ .
za ........... rok oswiadczam, iz przeprowadzalam/lem badanie sprawozdania finansowego
sp zoz, na rzecz kt6rego skladana jest oferta w nastypuj~cych latach:
1) .......... ..

2) .......... ..
3) .......... ..
4) ........... .

Data,

piecz~tka

i podpis osoby byd~cej
przedstawicielem oferenta

Zal'!cznik Nr 3
do Zasad wyboru finn audytorskich do
przeprowadzania badan rocznych sprawozdan
finansowych samodzielnych publicznych
zaklad6w opieki zdrowotnej, dla kt6rych
podmiotem tworz'!cym jest Miasto L6dz
METODOLOGIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryteria oceny ofert:
1) cena (waga: 25%)
2) doswiadczenie oferenta (waga: 35%)
3) ilose przeprowadzonych przez oferenta badan sprawozdan finansowych danego sp zoz
(waga: 40%)
Spos6b oceny ofert:
Za najkorzystniejsz,! zostanie uznana niepodlegaj,!ca odrzuceniu oferta, kt6ra uzyskala
najwyzsz,! wartose punktow'!, wynikaj,!c,! z sumy skladnik6w w ramach kryteri6w oceny ofert,
wyliczonych wedlug ponizej zamieszczonych wzor6w.

1) Kryterium" Cena":
cena oferty z najniiszq cenq
Wartosc punktowa oferty badanej

=

------------------------------------ x 25%
cena oferty badanej

2) Kryterium" Doswiadczenie oferenta"
liczba punktow uzyskanych przez ofertf( badanq
Wartosc punktowa oferty

--------------------------------------------------------- x Jr5%
max. liczba punktow moiliwych do uzyskania

Liczba punkt6w uzyskanych przez ofert~ badan~ oznacza liczby punkt6w przyznan,! ofercie
przez Komisjy konkursow,!. Komisja konkursowa ustalae bydzie wartose pUnktow,!
na podstawie analizy i oceny danych przedstawionych przez Wykonawc6w
w " Wykazie przeprowadzonych badan sprawozdan finansowych".

Czlonkowie Komisji konkursowej dokonaj,! oceny oferty w kryterium " Doswiadczenie
oferenta ", przyznaj,!c punkty w nastypuj,!cy spos6b:
1) wykazanie do dw6ch badan w danym roku: 2 pkt;
2) wykazanie od trzech do piyciu badan w danym roku: 5 pkt;
3) wykazanie powyzej piyciu badan w danym roku: 7 pkt.
Liczba punkt6w uzyskanych przez oferty badan,! w ramach kryterium "Doswiadczenie
oferenta" stanowi sumy punkt6w uzyskanych w poszczeg61nych latach.

Uwaga! W ramach kryterium "Doswiadczenie oferenta ", punkty przyznawane bt}dq tylko tym
z przeprowadzonych badan sprawozdan finansowych sp zoz z ostatnich 5 lat, dla kt6rych
zalqczono do oferty potwierdzenie ich wykonania.

3) Kryterium "llose przeprowadzonych przez oferenta badan sprawozdan finansowych
danego sp zoz"
liczba punkt6w uzyskanych przez ofertt} badanq
Wartosc punktowa oferty

--------------------------------------------------------max. liczba punkt6w motliwych do uzyskania

x 4fO~

dotycz'!ce badania przez danego oferenta sprawozdan finansowych danego sp zoz:
1) 40 pkt - w przypadku niewykonywania badania sprawozdania finansowego dane go
sp zoz przez oferenta za ostatnie 2 lata;
2) 20 pkt - w przypadku gdy oferent wykonywal badanie sprawozdania finansowego
danego sp zoz w jednym z dw6ch ostatnich lat;
3) 10 pkt - w przypadku gdy oferent wykonywal badanie sprawozdania finansowego
dane go sp zoz za ostatnie 2 lata.

