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Załącznik nr 3  
do zapytania ofertowego  

 
 

UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO 
-WZÓR- 

 
 
zawarta w ....................... w dniu ................... pomiędzy: 

1. Apator Control Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polna 148, 87-100 Toruń, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000016020, miejsce 

przechowywania dokumentów spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy wynosi 1 000 000.00 zł 

2. Instytut Elektrotechniki, ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa REGON: 000037902,                     

NIP: 5250007684 

3. Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra REGON: 977924147,                             

NIP: 9730713421 

4. Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia REGON: 000145112,                               

NIP: 5860012873  

5. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia REGON 191920577,                                

NIP 9581323524  

działającymi jako Konsorcjum zgodnie z umową Konsorcjum z dnia 13 lutego 2015 r. 

reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum – Apator Control sp. z o.o. reprezentowanym przez 

Prezesa Zarządu - Macieja Zwierzychowskiego zwane dalej Zamawiającym  

 
a  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez ........................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na usługę audytu zewnętrznego                      

w związku z realizacją przez Konsorcjum reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum Apator Control 

Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska Nr GEKON2/02/266561/11/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. o wykonanie i finansowanie 

projektu realizowanego w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych  

pt. „Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nabrzeży portowych elementem 

zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego” została zawarta umowa                      

o następującej treści: 

 

§ 1 
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Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania u Zamawiającego audyt zewnętrzny 

projektu pt. „Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nabrzeży portowych elementem 

zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego” w ramach programu Gekon- 

Generator Koncepcji Ekologicznych, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwany dalej Audytem. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić audyt zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. 2010 nr 96, poz. 

615 z późn. zm.),  

 Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. 2010 nr 

96, poz. 616 z późn. zm.),  

 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r.                       

w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na 

naukę (Dz. U. 2011 nr 207 z poz.1237),  

 rekomendacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zawartymi w dokumencie: 

"Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe" z dnia 24 lutego 

2014r.  

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki na przeprowadzenie audytu, posiada uprawnienia do 

wykonywania działalności i czynności objętych audytem oraz posiada niezbędną wiedzę                                   

i doświadczenie niezbędne do wykonywania działalności i czynności objętych audytem.  

 

§ 3 

 

 W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się do udzielania 

informacji i wyjaśnień Wykonawcy dotyczących realizowanego projektu, potwierdzać za zgodność                 

z oryginałem kopii wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego projektu                          

i sporządzać z nich wyciągi, zestawienia i wydruki w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu                  

i zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę metodologią doboru próby dokumentów podlegających 

badaniu.  

 

§ 4 

 

1. Audyt zostanie przeprowadzony w oparciu o badanie:  

a) dokumentacji dotyczącej Projektu pod względem formalnym i merytorycznym;  

b) czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu zostały rzeczywiście 

zrealizowane; 

c) czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione. 

2. Audyt zostanie przez Wykonawcę przeprowadzony na objętych próbą operacjach gospodarczych, 

wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, aby dokumentacja rewizyjna z badania 

stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym projekcie. 
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3. Audyt zgodnie przeprowadzony zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów podlegających 

audytowi z zastosowaniem metod statystycznych.  

 

§ 5 

 

 Audyt projektu obejmuje sprawdzenie: 

1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową; 

2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich 

zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej; 

3) płatności wydatków związanych z projektem; 

4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu; 

5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu; 

6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu; 

7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu; 

8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych,                 

w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; 

9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu; 

10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów. 

 

§ 6 

 

Celem przeprowadzenia audytu projektu, w którym całkowita wartość dofinansowania przekracza                   

2 mln złotych jest wydanie przez audytora opinii na temat: 

1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych                                 

z prowadzoną działalnością; 

2) poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych                       

oraz opracowania sprawozdań; 

3) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie 

z wymaganiami zawartymi we wniosku oraz w umowie.  

 

§ 7 

 

1. Czynności audytowe należy przeprowadzić w siedzibach Zamawiającego realizujących 

przedmiotowy projekt w okresie od 16.01.2017 r. do 31.01.2017 r. 

a) Lider Konsorcjum - Apator Control Sp.  z o.o. - ul. Polna 148, 87-100 Toruń 

b) Członek Konsorcjum - Instytut Elektrotechniki - ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa 

c) Członek Konsorcjum - Uniwersytet Zielonogórski - ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra,  

d) Członek Konsorcjum - Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,  

e) Członek Konsorcjum - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. - ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia 

2. Sprawozdanie z audytu wraz z opinią należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie                               

do 21.02.2017 r. 
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§ 8 

Zakres czynności i prac audytowych: 

1. Przed audytem:  

a) ustalenie terminu audytu z osobami reprezentującymi Zamawiającego, 

b) zapoznanie się z dokumentami związanymi z realizacją projektu,  

c) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia audytu,  

d) inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania audytu.  

2. Przebieg audytu: 

a) spotkanie otwierające audyt – na którym zostanie przedstawiony zakres audytu wskazanemu 

przedstawicielowi Zamawiającego, 

 b) badanie audytowe – oparte na analizie dokumentów oraz wyjaśnieniach z przedstawicielami 

Zamawiającego,  

c) sesja zamykająca audyt – celem spotkania zamykającego będzie przedstawienie wszystkich 

spostrzeżeń i wstępnych wniosków z audytu dla zapewnienia pełnego zrozumienia oraz uzyskania 

wyjaśnień i uwag przedstawiciela Zamawiającego,  

d) przygotowanie sprawozdania z audytu – po uzyskaniu od Zamawiającego uwag lub wyjaśnień 

Wykonawca sporządza sprawozdania z audytu.  

 3. Raportowanie: sprawozdanie z audytu powinno zawierać: 

1) datę sporządzenia; 

2) nazwę i adres audytowanego podmiotu; 

3) nazwę i numer projektu - w przypadku audytu projektu; 

4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu; 

5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów; 

6) cele audytu; 

7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu; 

8) termin, w którym przeprowadzono audyt; 

9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem; 

10) zwięzłą ocenę sytuacji ekonomicznej audytowanego podmiotu - nie dotyczy audytu projektu; 

11) informację o wynikach badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu, w przypadku 

gdy obowiązek jego badania wynikał z innych przepisów - nie dotyczy audytu projektu; 

12) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności 

audytowanego podmiotu objętym audytem; 

13) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania; 

14) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości; 

15) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji 

statutowej; 

16) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi; 

17) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn                 

i skutków; 

18) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego 

podmiotu; 
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19) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki. 

2. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w § 5 umowy.  

 

§ 9 

 

Umowa zostaje zawarta na okres realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 10 

 

Potwierdzenie wykonania usług audytu w zakresie objętym umową będzie stanowił protokół odbioru 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron. 

 

§ 11. 

 

1. Za wykonanie audytu wraz z opinią Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowane 

wynagrodzenie umowne określone w formularzu oferty na podstawie wystawionej faktury VAT                             

w wysokości: 

cena netto:.............................zł (słownie...........................................................) 

VAT.........% tj. .......................zł (słownie...........................................................) 

cena brutto:............................zł (słownie...........................................................) 

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru, 

potwierdzającego przez Wykonawcę należytego wykonania umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT 

przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie ....dni od dnia otrzymania 

faktury VAT. 

4. Uregulowanie przez Zamawiającego wynagrodzenia należności nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku udzielenia Zamawiającemu ewentualnych wyjaśnień związanych z ustaleniami 

dokonanymi w toku audytu projektu. 

 

§ 12. 

 

1.Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania oraz faktów                            

i okoliczności, co do których powziął wiedzę w toku wykonywania przedmiotowej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji z audytu przez okres 5 lat                         

od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.  

 

§ 13. 

 

1. Strony wskazują następujące dane osób do kontaktu oraz adresy do doręczeń: 

a) dla Zamawiającego:....................................................................... 

b) dla Wykonawcy:.............................................................................  
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2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strona, której zmiana ta dotyczy, obowiązana jest 

bezzwłocznie powiadomić o powyższym drugą Stronę w formie pisemnej. 

 

§ 14 

 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć osobie trzeciej wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

 

§ 15 

 

W przypadku opóźnienia w wykonaniu audytu w umówionym terminie z winy Wykonawcy  zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa               

w §........... za każdy dzień opóźnienia.  

 

§ 16 

 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

 

§ 17 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 18 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  

 

 

 

§ 19 

 

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

     Zamawiający        Wykonawcy 

 

 


