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Uchwala Nr 418llXl2021
Zarzqdu Powiatu Nowota rskiego
z dnia 21 wrze5nia 2021r.

o przygotowaniu projektu uchwaly Rady Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 92O) Zarzqd Powiatu Nowotarskiego postanawia:

sr
Pzygotowa6 i skierowa6 na sesjg Rady Powiatu Nowotarskiego projekt uchwaly Rady
Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru bieglego rewidenta do badania rocznego
sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za rok 2021 i rok 2022.

s2
V1/ykonanie uchwaly zleca sig StaroScie Nowotarskiemu.

s3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Proiekt
Zarz4du Powiatu Nowotarskiego

ucHwALA NR .../XXXM202l
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
Z DNIA 30 WRZESNIA 2O2I R.
w sprawie wyboru bieglego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego
Powiatu Nowotarskiego za rok 2021 i rok 2022

Na podstawie art.
z

12

pkt

ll

ustawy z dria 5 czerwca 1998

r.

o samorz4dzie

powiatowym

(t.j.

Dz. U.

2020r. poz.920zpdin. zm.), art.66ust.4i5 ustawy zdnia 29wrzeinia 1994 roku o rachunkowoSci

(t.

j.

Dz.U.

o finansach

z 2021

r. poz.2l7) w zwiqzku z art.268 i

publicznych (t

j

arr. 27O ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Dr.U. 22021 r. poz.305 z p6in. zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego

uchwala, co nastgpuje:
$ 1. Wybiera siq firmE: KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25c1410,90-350
rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za lata 2021 i 2022.

tr

6d2 do badania

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie Nowotarskiemu.
$ 3, Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie

do

projektu Uchwoly nr .../XXXIV/2021 Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 wrzeinia 202 I r.

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorz4du terltorialnego, w kt6rej liczba
mieszkaric6w, ustalona przez Gl6wny Urz4d Statystyczny, na dzien 3l grudnia roku
poprzedzaj4cego rok, za kt6ry sporz4dzono sprawozdanie, przekracza 150 tysigcy, podlega
badaniu przez bieglego rewidenta art.268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych A. j. Dz. U 2 2021 r. poz.305 zpdin. zn.).

-

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje
organ zafwierdzajqcy sprawozdanie finansowe jednostki - art. 66 ust. 4 ustawy z dnia
29 wrzeSnia 1994 roku o rachunkowo6ci (t j Dz U z 2021 r. poz.2l7.).
Umowa z firmq audytorskq na badanie sprawozdania finansowego ma by6 podpisywana
na okres nie kr6tszy n22lataz mo2liwodci4 przedlu2enia na kolejne, co najmniej dwuletnie
okresy - art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 wrzerinia 1994 roku o rachunkowoici (. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 217.).

Organ stanowi4cy jednostki samorz4du terytorialnego rozpatruje

i

zalwierdza
sprawozdanie finansowe jednostki samorz4du terltorialnego art.270 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t Dz U z 2021 r. poz. 305 z pdin. zm.).

j

W

zal4czeniu informacja

-

Biura Zam6wieri Publicznych o wyborze

oferty

na przeprowadzenie przez bieglego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego

Powiatu Nowotarskiego za lata 2021 i 2022.
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STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

Biuro zam6wief publicznych

Nowy Targ, 2021-09-01
Znak sprc.!,fi : 2A.27 1.265.2027

PROTOK6T
Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamriwienia, kt6rego warto6d nie przekracza 130 000 zl

Przedmiot zam6wienia:

dostawa

tr
tr

usluga

I

robota budowlana

na:

Usluti dotyczace pzeprowadzenia przez bieglego rewidenta badania rocznego sprawozdania
finansowego Powiatu Nowotarskiego za lata 2021 i 2022 zgodnie z art. 258 Ustawy o finansach
publicznych i art. 66 Ustawy o rachunkowoici.
Szacowana wartoSi zam6wienia netto: 30 000,00 zl
Zapytanie ofertowe:
Zamieszczono na platformie zakupowej https://platfo rmaza kupowa. p l/pn/nowota rski
zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajqceg o www. nowotarski.pl

.

C.

ofe

otr mano od:

wykonawca

TP

Cena brutto za

Cena brutto za

wykonanie

wykonanie

badania
sprawozdania

badania
sprawozdania

finansowego

Cena brutto za
calo56

zam6wienia:

rok 2021

finansowego za
tok 2022

24 600,00 zl

24 600,00 zt

49 200,00 zt

25 000,00 zl

25 000,00 zl

50 000,00 zt

15 129,00 zl

14 268,00 zl

29 391,O0 zl

29 089,50 zl

29 089,50 zl

58 197,00 zl

27 798,OO zl

27 798,00 zl

55 596,00 zt

34 44O,OO zl

33 210,00 2l

67 650,00 zt

za

POL-TAX 2 Sp. z o. o.

ul. Bora Komorowskiego 56c lok.91
03-982 Warszawa

1

Lexus

2.

Audit Sp6lka

z o.o.

ul; Powstaic6w 25A
31-422 Krak6w
KPW Audytor Sp. z o. o.
ul. Tymienieckiego 25c/410

3

4

5

6.

90-350 t6di
Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o. o
ul. Radzikowskiego 27103
31-315 Krak6w
Grupa Gumulka - Audyt Sp. z o. o. Sp. k.
ul. MatejkiJana 4
40-077 Katowice
Biuro Eiegtych Rewident6w EKO-BILANS

POWIAT NOWOTARSKI

Biuro zam6wiei publicznych
Boleslawa Wstydliwego 14, 34400 Nowy Targ, tel. (018)266 13 00, fax. (018)266 13 44, e-mailr pzetarg@nowotarski.pl
www.nowotarski.pl NlP735-217-50-44 REGON4S1893138

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

Biuro zam6wief publicznych

Sp. z o. o.

ul. P.O.w. 2913
90-248 Lodi

1. Wyb6r oferty/najkorzystnielsza cenowo oferta:
Nazwa (Firma) albo imiq i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania oraz adres wybranego
wykonawcy, a takie uzasadnienie jego wyboru:

KPw Audytor Sp. z o. o., ul. Tymienieckie8o 25c14LO,90-350
zam6wienia ?9 397,00 zl

2.

t6di 2 kwote brutto za calo56

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za

caloit zam6wienia

-

L00%

Uzasadnienie:

Oferta firmy KPW Audytor Sp.

z o. o., ul.

Tymienieckie8o 25c410, 90-350

t6di

jest

najkorzystniejsza dla Zamawiajqcego pod wzglqdem cenowym.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdai finansowych, do wykonywania badania lub
przeglqdu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzajqcy sprawozdanie finansowe
iednostki.

W zwiqzku z powyiszym informujq, i2 ostatecznego wyboru dokona Rada Powiatu Nowotarskiego
na posiedzeniu sesji.

(prowadzacy postqpowanie)
ZATWIERDZAM

(kierownik zamawiajacego)

P OW IAT NOWOTARSKI
Biuro zam6wieri publicznych

Boleslawa Wstydliwego 14, 34-400 No,vy Targ, tel. (018) 266 13 00, fax. (018) 266 13 44, e-mailr pzetarg@nowotarski.pl
www.nowotarski.pl NlP735-217-5044 REGON491893138

