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Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego 

  

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG  

nr          /           /2016 

 

 

zawarta w dniu                                 2016 r. w Katowicach 

pomiędzy: 

 

 

Województwem Śląskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10 

(NIP: 954-23- 31-531) 

 

reprezentowanym przez:  

 

........................................ – 

 

................................................................................., 

 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a  

 

............................................. 

z siedzibą w ........................ ........................, 

 

reprezentowanym/ną przez:  

 

........................................ – 

 

................................................................................., 

 

 

zwanym/ną w treści umowy „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

 

 

 

§ 1  

Przedmiot i sposób wykonania usługi 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli finansowej 

sprawozdań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z realizacji projektu  

Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin.  

2. Na przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, składają się następujące czynności Wykonawcy: 

a) przeprowadzenie kontroli finansowej sprawozdań okresowych, rocznych i sprawozdania końcowego. 

Prognozowana liczba sprawozdań przekazanych do kontroli – 7; 

b) opracowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 

wzorem; 

c) udzielanie Zamawiającemu niezbędnych wyjaśnień dotyczących sposobu wdrożenia 

sformułowanych w protokole zaleceń lub konieczności poprawy stwierdzonych nieprawidłowości 

w sprawozdaniu Zamawiającego; 

d) ponowne przeprowadzenie kontroli i sporządzenie protokołu z wykonanych czynności, w przypadku 

uzyskania uwag ze strony Ministerstwa Rozwoju co do przedłożonego sprawozdania, uprzednio 
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zatwierdzonego przez biegłego rewidenta reprezentującego Wykonawcę (bez wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia);  

e) zagwarantowanie osób zdolnych do wykonania zamówienia i spełniających kryteria określone w art. 

56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2016 

r., poz. 1000); 

f) sprawna, rzetelna i terminowa realizacja zamówienia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa oraz standardami rewizji finansowej;   

g) stała współpraca z Zamawiającym, w tym: informowanie o stanie prac, pojawiających się 

problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia (kontakt telefoniczny oraz 

drogą elektroniczną, spotkania z Zamawiającym w miarę potrzeb, wyznaczenie osoby do kontaktów 

roboczych); 

h) dostarczenie podpisanych protokołów z badania sprawozdań do siedziby Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz na wskazany przez Zamawiającego 

adres mailowy. 

3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu umowy określone zostały w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia  (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) stanowiącym integralną część niniejszej 

umowy. Integralną część niniejszej umowy stanowią zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy złożony 

przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca oświadcza, że: 

a) jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1000); 

b) jest wpisany na Listę podmiotów uprawnionych do wykonywania badań sprawozdań finansowych 

prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów; 

c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. biegłymi rewidentami wpisanymi do 

Rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów; 

d) dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

e) w wykonaniu umowy dołoży najwyższej staranności,  

f) będzie realizował przedmiot umowy określony w ust. 1 zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi 

mu przez Zamawiającego, w szczególności wykona przedmiot umowy zgodnie z wymogami 

określonymi w ust. 2-3. 

5. Wykonawca wykona w całości przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 12 

stycznia 2018 roku, na co składa się przeprowadzenie kontroli finansowej sprawozdań, sporządzenie 

protokołów z badań i ich dostarczenie do Zamawiającego, każdorazowo w terminie 10 dni 

kalendarzowych od dnia przedłożenia przez Zamawiającego sprawozdania wraz z załącznikami. 

Wyjątkiem są dwa ostatnie sprawozdania (tj. roczne za 2017 rok i końcowe z realizacji całego projektu) 

dla których termin przeprowadzania kontroli finansowej, opracowania protokołu z badania i jego 

dostarczenia Zamawiającemu, może zostać skrócony, nie może być on jednak krótszy niż 5 dni 

kalendarzowych, a termin zakończenia realizacji usługi nie może przekroczyć 12 stycznia 2018 roku. 

6. Odebranie przedmiotu umowy będzie następowało poprzez przyjmowanie protokołów zdawczo-

odbiorczych, zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Protokoły zdawczo-

odbiorcze będą sporządzane i podpisywane po stronie Zamawiającego i Wykonawcy każdorazowo po 

przeprowadzeniu kontroli finansowej sprawozdań, sporządzeniu i dostarczeniu protokołu 

z przeprowadzonej kontroli, zgodnie z wykazem czynności wskazanym w ust. 2.   

 

 

§ 2  

Zasady wykonania usługi 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego. 
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2. Ze strony Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialna jest /odpowiedzialne są: 

....................................................... . 

3. Osoba wskazana/osoby wskazane w ust. 2 uprawniona jest/uprawnione są w szczególności do 

uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podpisywania poszczególnych 

protokołów zdawczo-odbiorczych ze strony Zamawiającego oraz podejmowania innych niezbędnych 

działań wynikających z niniejszej Umowy, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego 

wykonywania pracy. 

4. Ze strony Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialny jest/ odpowiedzialni są ....... 

5. Osoba wskazana/osoby wskazane w ust. 4 jest uprawniona/są uprawnione w szczególności do 

uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podpisywania poszczególnych 

protokołów zdawczo-odbiorczych ze strony Wykonawcy, przeprowadzenia kontroli finansowej 

sprawozdań oraz sprawdzania dokumentacji finansowej w siedzibie Zamawiającego, podpisywania 

protokołów z badań sprawozdań, jak również do podejmowania innych niezbędnych działań 

wynikających z niniejszej Umowy, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonywania 

pracy. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

dopuszczalna jest zmiana osób prowadzących kontrolę finansową i sporządzających protokół 

z przeprowadzonej kontroli, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, z podaniem 

przyczyny tejże zmiany i uzyskaniu akceptacji dla osoby wskazanej na zastępcę. Zaproponowana osoba 

musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoba zmieniana. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ponownego przekazania Wykonawcy sprawozdania do kontroli 

za ten sam okres, w przypadku gdy Zamawiający dostrzeże błędy w przedłożonym przez siebie 

sprawozdaniu, wynikające w szczególności z omyłek pisarskich, błędnych operacji matematycznych 

(w takim przypadku, Zamawiający obowiązany jest do wskazania miejsc, w których dokonano zmiany 

w stosunku do jego wcześniejszej wersji) lub gdy sprawozdanie zostało poprawione po uwzględnieniu 

uwag otrzymanych od Wykonawcy. Ponowne przedłożenie Wykonawcy sprawozdania za ten sam okres 

do kontroli nie skutkuje wypłatą dodatkowego wynagrodzenia i nie wpływa na skrócenie terminu 

zakończenia kontroli sprawozdania, sporządzenia protokołu z przeprowadzonego badania i jego 

dostarczenia Zamawiającemu.    

8. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrażenia uwag 

w protokołach zdawczo-odbiorczych, skutkiem czego Wykonawca zobowiązany jest do jego poprawy 

zgodnie z uwagami, w tym ponownego przeprowadzenia kontroli finansowej sprawozdań. Nie wyklucza 

to późniejszych roszczeń Zamawiającego związanych z wadami ukrytymi przedmiotu umowy.  

9. W przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy tj. nieprzeprowadzenia kontroli 

finansowej, niesporządzenia i niedostarczenia protokołu z przeprowadzonego badania, w terminie 10 dni 

kalendarzowych od dnia przedłożenia przez Zamawiającego sprawozdania wraz z załącznikami                

(lub w terminie krótszym w przypadku przeprowadzenia kontroli ostatniego ze sprawozdań, o czym 

stanowi § 1 ust. 5 zdanie drugie), Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie kolejnych 14 dni 

kalendarzowych. 

10. Wykonawca obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli finansowej w siedzibie Zamawiającego, 

w terminie z nim uzgodnionym. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia każdorazowo po przeprowadzeniu kontroli 

finansowej przedłożonego przez Zamawiającego sprawozdania, sporządzeniu protokołu 

z przeprowadzonej kontroli oraz jego dostarczeniu  Zamawiającemu,  w wysokości ...................... zł 

brutto (słownie: ...................... 00/100), przy zastrzeżeniu § 1 ust. 2 lit. d). Łączne wynagrodzenie za 

realizację całości zamówienia, czyli przeprowadzenie kontroli finansowej 7 sprawozdań, sporządzenie 

protokołów z wszystkich przeprowadzonych kontroli i ich dostarczenie Zamawiającemu, nie może 

przekroczyć kwoty ...................... zł (słownie: ...................... 00/100).  
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2. Zamawiający może zmniejszyć liczbę sprawozdań przekazywanych Wykonawcy do kontroli, co będzie 

skutkowało proporcjonalnym zmniejszeniem wysokości łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 

1 zdanie 2. 

3. Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy                        

w mniejszym zakresie niż wskazany w ust. 1 i złożonej ofercie.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane będzie w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, 

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci. 

5. Środki finansowe na realizację niniejszej umowy zostały zabezpieczone w budżecie Województwa 

Śląskiego ...........................................  

 

§ 4 

Zasady wypłaty wynagrodzenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia oraz dostarczenia Zamawiającemu faktury/rachunku 

każdorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy tj. przeprowadzaniu kontroli finansowej każdego 

z przedłożonych przez Zamawiającego sprawozdań oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego 

bez uwag ze strony Zamawiającego, przy zastrzeżeniu § 1 ust. 2 lit. d). Faktura/rachunek zostanie 

dostarczona niezwłocznie po realizacji zamówienia tj. maksymalnie w przeciągu 7 dni kalendarzowych 

od dnia zakończenia badania i dostarczenia protokołu, za wyjątkiem faktur/rachunków za badania dwóch 

ostatnich sprawozdań (tj. rocznego za 2017 rok i końcowego z realizacji całego projektu), które zostaną 

dostarczone maksymalnie do 12 stycznia 2018 roku 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy w przypadku braku uwag Zamawiającego względem 

przedmiotu umowy, wyrażonych w sposób o którym mowa w § 2 ust. 8, w terminie do 30 dni od 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury\rachunku.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w fakturze/rachunku. 

 

 

§ 5  

Rozwiązanie lub zmiana warunków umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku wstrzymania wypłaty transz 

dotacji celowej na realizację projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia lub zamówień 

uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej 

umowie, na warunkach przedstawionych w ofercie Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy, po jej zawarciu z Wykonawcą, 

w szczególności w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia omyłki pisarskiej, 

b) zmiany danych teleadresowych, 

c) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie 

energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy, 

d) uzyskania wytycznych ze strony Ministerstwa Rozwoju, które powierzyło Zamawiającemu dotację 

celową na realizację projektu oraz zmian aktualnych unormowań prawnych dotyczących zasad 

i sposobów realizacji czynności rewizji finansowej, mających wpływ na sposób i/lub termin 

realizacji zamówienia,  

e) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, 

f) udzielenia zamówienia uzupełniającego,  

g) zmiany źródeł finansowania, 
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h) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy 

i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub 

na wynik postępowania. 

4. W przypadku rozwiązania lub zmiany warunków umowy z przyczyny, o której mowa w ust. 1 i 3, 

Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosił jakichkolwiek roszczeń wobec 

Zamawiającego związanych z niezrealizowanym lub zmienionym przedmiotem umowy.  

 

§ 6 

Podstawa prawna 

Umowę zawiera się w oparciu o zapisy: 

1. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164); 

2. § 8 Procedur zamówień publicznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego z dnia 13 lipca 2009 roku. 

 

 

§ 7 

Kara umowna 

1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w wysokości do 50% wynagrodzenia naliczanego każdorazowo po przeprowadzeniu 

kontroli finansowej sprawozdania, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. Za nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy uważa się w szczególności naruszenie postanowień § 1 ust. 2 - 6 niniejszej umowy. 

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może również wezwać 

Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy w określonym terminie. 

3. W przypadku kiedy Wykonawca, w określonym terminie nie zmieni sposobu realizacji umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie 14 dni od 

uzyskania informacji o braku zmiany sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę, o którym 

mowa w poprzednim ustępie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie określonej w ust. 3, Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 30% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3  

niniejszej umowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, 

o czym zostanie on poinformowany pisemnie. 

6. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę albo rozwiązania umowy na 

podstawie § 2 ust. 9 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, a ponadto Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę karą umowną naliczoną na zasadach określonych w ust. 1. 

7. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności pisemnej formy aneksu, 

zaakceptowanego przez strony, pod rygorem nieważności.  

3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe 

ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 



6 
 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 

 

 

 ..................................................  .................................................. 

 

 

Kontrasygnata finansowa: 

 

 

 

 

Katowice, dnia …………………………… roku 
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Załącznik nr 1 do umowy nr          /    /2016 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przeprowadzenie kontroli finansowej sprawozdań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego z realizacji projektu  

Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin  

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie kontroli finansowej sprawozdań opracowywanych przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją 

projektu Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin.  

Udzielenie zamówienia wiązać będzie się z przeprowadzeniem kontroli sprawozdań okresowych, 

rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji działań projektowych przeprowadzonych w latach 

2016-2017, pod kątem prawidłowości i rzetelności ponoszenia wydatków przez ROPS.  

Wykonawca zobligowany będzie do zweryfikowania i zatwierdzenia ww. sprawozdań wraz 

z załącznikami, co zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem z badania sprawozdań biegłego 

rewidenta, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego.    

2. Miejsce wykonania zamówienia: 

 

Siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. 

 

3. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia  

 

Opis projektu Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Ministrem Rozwoju a Województwem Śląskim (w imieniu którego działa 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego). 

Przedsięwzięcie polega na udzieleniu gminom województwa śląskiego 

wsparcia w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych, m.in. poprzez organizację konkursów dotacji. 

Udzielone dotacje będą wykorzystywane przez gminy do 

współfinansowania kosztów związanych z opracowywaniem lub 

aktualizacją programów rewitalizacji, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2017. Zadanie jest 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 

Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni 

beneficjenci. 

Maksymalna 

wartość projektu 

Łączna wartość wydatków przeznaczonych na realizację projektu (kwota 

dotacji z Ministerstwa Rozwoju, wkład własny Województwa Śląskiego 

oraz wkład własny gmin dotacjobiorców) wynosi 9 566 667,00 zł. 

Wartość projektu może ulec zmianie. 

Zasady realizacji 

kontroli  

W ramach kontroli niezbędne będzie sprawdzenie prawidłowości 

ponoszenia wydatków, w tym czy kwoty przedstawione w sprawozdaniu 

i zestawieniu wydatków są zgodne z dokumentami źródłowymi (tj. 
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fakturami, rachunkami, umowami itp.) oraz potwierdzającymi dokonanie 

płatności (potwierdzenia przelewów). Ponadto weryfikacji będzie 

podlegać zaklasyfikowanie poszczególnych wydatków do kategorii 

wydatków bieżących i majątkowych, jak również kwalifikowalność 

wydatków zgodnie z budżetem projektu oraz obowiązującymi 

regulacjami dotyczącymi wydatkowania środków finansowych w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 

 

Kontrola sprawozdań musi odbywać się zgodnie z aktualnymi przepisami 

prawa oraz standardami regulującymi:  

a. sposób wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności z:   

— ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1000);  

— ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 330 ze zm.); 

— ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.); 

— Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, 

w rozumieniu wskazanym w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym;  

 

b. wydatkowanie środków finansowych w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, w szczególności z:  

— ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); 

— Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020; 

— Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020; 

— umową nr DPT/BDG-II/POPT/131/15 z dnia 1 lutego 2016 roku 

zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Ministrem 

Rozwoju, wraz z późniejszymi zmianami.  

Oszacowanie 

wymiaru kontroli  

Kontroli podlegać będą sprawozdania okresowe i roczne, jak również 

sprawozdanie końcowe.  

Sprawozdanie roczne za dany rok zawierające rozliczenie środków 

wykorzystanych w tym roku, ROPS składa do Ministerstwa Rozwoju 

w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. 

Sprawozdania okresowe składane będą do Ministerstwa Rozwoju 

niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego 

umożliwiającego wystąpienie o kolejną transzę dotacji celowej. 

Sprawozdania okresowe zawierają rozliczenie poszczególnych transz 

dotacji otrzymanych przez ROPS w okresie poprzedzającym złożenie 

danego sprawozdania. Sprawozdania okresowego nie składa się 

w sytuacji, gdy w danym okresie przypada złożenie sprawozdania 
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rocznego. W terminie 21 dni kalendarzowych od upływu zakończenia 

realizacji projektu przypada termin złożenia przez ROPS do Ministerstwa 

Rozwoju sprawozdania końcowego. 

Zgodnie z umową nr DPT/BDG-II/POPT/131/15 z dnia 1 lutego 2016 

roku zawartą pomiędzy Województwem Śląskim a Ministrem Rozwoju, 

wraz z późniejszymi zmianami, kontroli będą podlegać sprawozdania 

okresowe i roczne za lata 2016-2017 oraz sprawozdanie końcowe, po 

zakończeniu realizacji projektu. Prognozowana łączna liczba 

sprawozdań, które zostaną poddane kontroli to 7 sprawozdań. 

W przypadku zwiększenia liczby sprawozdań Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia lub zamówień 

uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 

zamówienia określonego w umowie, na warunkach przedstawionych 

w ofercie. 

Do każdego sprawozdania zostanie dołączone zestawienie dokumentów 

księgowych, które będzie obejmowało średnio ok. 10 pozycji m.in. 

wynagrodzenia zespołu projektowego, dyspozycje wypłaty dla gmin, 

koszty biegłego rewidenta, koszty obsługi prawnej zadania, koszty 

organizacji spotkań, koszty opracowania i wydruku broszur 

informacyjnych, koszty podróży służbowych pracowników oraz zakupu 

materiałów biurowych. Liczba dokumentów księgowych będzie ulegać 

zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od stopnia 

realizacji projektu, w tym wartości rozliczanych transz.     

Terminy 

związane 

z realizacją 

usługi 

Wykonawca zobligowany jest do realizacji usługi w terminie 

maksymalnie do 10 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia przez 

ROPS sprawozdania do kontroli. Termin przeprowadzania kontroli 

finansowych dwóch ostatnich sprawozdań (rocznego za 2017 rok 

i końcowego z realizacji całego projektu), opracowania protokołów 

z tych kontroli i ich dostarczenie Zamawiającemu, może zostać skrócony, 

lecz nie krótszy niż 5 dni kalendarzowych. Kontrole dwóch ostatnich 

sprawozdań (rocznego za 2017 rok i końcowego z realizacji całego 

projektu) muszą zostać ostatecznie zakończone w terminie do 12 stycznia 

2018 r., co wiąże się z koniecznością przedłożenia ostatecznych 

protokołów z czynności podejmowanych przez Wykonawcę. 

 

4. Wymagania wobec Wykonawcy 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty: 

a) uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1000); 

b) wpisane na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania badań sprawozdań finansowych 

prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów; 

c) dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. biegłymi rewidentami wpisanymi do 

Rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów; 

d) posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich 

pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, zrealizowały, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, realizują co 

najmniej dwie usługi polegające na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących 

zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdania finansowego z realizacji 

zadań współfinansowanych ze środków unijnych. 
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5. Obowiązki Wykonawcy  

 

a) Przeprowadzenie kontroli finansowej sprawozdań opracowywanych przez Zamawiającego 

w związku z realizacją projektu; 

b) Opracowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 

wzorem; 

c) Udzielanie Zamawiającemu niezbędnych wyjaśnień dotyczących sposobu wdrożenia 

sformułowanych w protokole zaleceń lub konieczności poprawy stwierdzonych nieprawidłowości 

w sprawozdaniu Zamawiającego; 

d) Ponowne przeprowadzenie kontroli i sporządzenie protokołu z wykonanych czynności, w przypadku 

uzyskania uwag ze strony Ministerstwa Rozwoju co do przedłożonego sprawozdania, uprzednio 

zatwierdzonego przez biegłego rewidenta reprezentującego Wykonawcę (bez wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia); 

e) Zagwarantowanie osób zdolnych do wykonania zamówienia i spełniających kryteria wskazane 

w punkcie 4, a ponadto gwarantujących przestrzeganie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, 

w tym w szczególności uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji, należytej staranności 

oraz zachowania tajemnicy; 

f) Dostarczenie podpisanych protokołów z badania sprawozdań do siedziby Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz na wskazany przez Zamawiającego 

adres mailowy; 

g) Wykonawca zobowiązany jest do sprawnej, rzetelnej i terminowej realizacji zamówienia, zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami rewizji finansowej, a ponadto do 

stałej współpracy z Zamawiającym, w tym: do informowania o stanie prac, pojawiających się 

problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia (kontakt telefoniczny oraz 

mailowy, spotkania z Zamawiającym w miarę potrzeb, wyznaczenie osoby do kontaktów 

roboczych); 

h) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktur VAT/rachunków niezwłocznie 

po realizacji usługi tj. maksymalnie w przeciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia badania 

i dostarczenia protokołu, za wyjątkiem faktur/rachunków za badanie sprawozdania za 2017 rok 

i ostatniego sprawozdania z realizacji całego projektu, które zostaną dostarczone maksymalnie do 12 

stycznia 2018 roku. Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy terminie do 30 dni od 

otrzymania przez Zamawiającego każdej z prawidłowo wystawionych faktur/każdego z prawidłowo 

wystawionych rachunków; 

i) Zawarcie umowy z Zamawiającym na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego –  

umowa określi szczegółowe warunki realizacji zamówienia.   

6. Obowiązki Zamawiającego 

 

a) Udostępnienie Wykonawcy sprawozdań wraz z załącznikami oraz dokumentami księgowymi 

w siedzibie Zamawiającego; 

b) Udzielanie Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień dotyczących przebiegu projektu i wydatkowanych 

środków; 

c) Przekazanie Wykonawcy wzoru protokołu z badania sprawozdań;  

d) Stała współpraca z Wykonawcą, w tym informowanie o pojawiających się problemach  i innych 

zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia (kontakt telefoniczny oraz mailowy, spotkania 

z Wykonawcą w miarę potrzeb, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych).  

 

7. Terminy realizacji zamówienia 

 

i) Zamówienie realizowanie będzie w terminie od dnia podpisania umowy do 12 stycznia 2018 roku. 

j) Dokładne terminy przekazywania przez Zamawiającego dokumentów do kontroli zostaną wskazane 

Wykonawcy w drodze kontaktów roboczych.   
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k) Prognozowana liczba sprawozdań przekazanych do kontroli – 7. W przypadku zwiększenia liczby 

sprawozdań Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia lub 

zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego 

w umowie, na warunkach przedstawionych w ofercie. 
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Załącznik nr 2 do umowy nr          /    /2016 

 

Protokół Zdawczo-Odbiorczy 

 

sporządzony w dniu …………………… roku w Katowicach 

w sprawie odbioru przedmiotu umowy  nr …...................... z dnia …………….…..2016 roku. 

 

Zamawiający:   

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  

ul. Modelarska 10 

40-142 Katowice  

 

Wykonawca:   

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

Przedmiot umowy: 

Przeprowadzenie kontroli finansowej sprawozdania okresowego za okres......./rocznego za 

rok........./końcowego* Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z realizacji 

projektu Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin. 

1. Wykonawca wykonał przedmiot umowy a Zamawiający przyjął go bez zastrzeżeń stwierdzając, 

że usługa wykonana została zgodnie z zawartą umową* 

 

2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej usługi* 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

3. Wykonawca w terminie do ...................................................uzupełni i poprawi przedmiot umowy 

zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w pkt. 2 niniejszego protokołu.* 

 

 

 

Ze strony Zamawiającego     Ze strony Wykonawcy 

 

   

       

 

……………………………     ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik – protokół z badania sprawozdania okresowego................./rocznego.........../końcowego* z 

realizacji zadania 

 

 

 

----------------------------------- 

* niepotrzebne skreślić 


