
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Usługowe 
prowadzenie audytu wewnętrznego w Centrum Organizacyjno-
Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”  

 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”  
zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie „Usługowe prowadzenie audytu 
wewnętrznego w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji 
„POLTRANSPLANT”  

 

I. Przedmiot zamówienia 

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 272 ustawy 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Kod CPV: 79212200-5 usługi audytu 
wewnętrznego 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: Usługowe prowadzenie audytu w okresie  od 1 listopada 
2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Audyt wewnętrzny, jako działalnośd niezależna 
i obiektywna, której celem jest wspieranie Dyrektora w realizacji celów i zadao jednostki 
przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien byd 
prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz 
przepisami wykonawczymi do ustawy i standardami audytu wewnętrznego. 

Usługa obejmuje w szczególności: 

W 2022 roku:  

1. Sporządzenie planu audytu na 2022 wraz z analizą ryzyka. 
2. Przygotowanie dokumentów do Ministra Finansów i Ministra Zdrowia informujących 

o rozpoczęciu prowadzenia audytu wewnętrznego. 
3. Przeprowadzenie zadania audytowego w obszarze bezpieczeostwa informacji zgodnie 

z wymogami rozporządzenia w sprawie Krajowych ram interoperacyjności 
z 2012 roku (Dz.U.2017 poz.2247) w terminie do 31 grudnia 2022 r. 

4. Sporządzid plan audytu wewnętrznego na 2023 rok wraz z analizą ryzyka. 

W 2023 roku: 

1. Sporządzenie sprawozdania za 2022 rok z prowadzenia audytu wewnętrznego dla 
Kierownika jednostki i Ministra Zdrowia. 

2. Sporządzenie arkusza PZiPJ dostępnego na stronach Ministerstwa Finansów za 
2021 r. 

3. Sporządzenia informacji o realizacji audytu wewnętrznego do Ministra Finansów. 
4. Przygotowanie karty audytu wewnętrznego wraz z procedurami. 



5. Przeprowadzenie 2 zadao zapewniających w zależności od zidentyfikowanych ryzyk 
w obszarach działalności jednostki. 

6. Przeprowadzenie 1 zadania doradczego w zależności od zidentyfikowanych ryzyk 
w obszarach jednostki. 

7. Prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania 
przeprowadzonych czynności. 

8. Analiza obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki. 
9. Opracowanie planu audytu rocznego na 2024 rok i strategicznego planu audytu na 

lata 2024-2026, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację 
poszczególnych zadao oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających, 
z uwzględnieniem analizy ryzyka. 

10. Przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach zadania audytowego poza planem 
audytu za dodatkowym wynagrodzeniem. 

11. Przygotowanie pisemnych sprawozdao z wykonanych zadao audytowych wraz 
z rekomendacjami dla audytowanego obszaru. 

12. Przygotowanie sprawozdao z wykonania planu audytu za rok poprzedni. 
13. Przeprowadzenie samooceny audytu wewnętrznego. 

III. Wymagania od Zleceniobiorców: 

Usługodawcą, zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zmianami) może byd: 

1. Osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach 
publicznych. 

2. Osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą, spełniająca warunki określone 
w art. 286 ustawy o finansach publicznych. 

3. Spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka 
komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu 
wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy 
o finansach publicznych. 

IV. Wymagania pożądane dla osób/podmiotów składających oferty (spełniających warunki 
określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych): 

1. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w zawodzie audytora wewnętrznego. 
2. Doświadczenie w prowadzeniu audytów w obszarze bezpieczeostwa informacji. 
3. Znajomośd zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych. 
4. Znajomośd zasad współpracy z jednostką nadzorującą w dziale i Komitetem Audytu. 
5. Znajomośd ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówieo publicznych, 

znajomośd rachunkowości budżetowej, znajomośd zasad funkcjonowania 
administracji publicznej. 

Wymagania pożądane spełniad muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie 
usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniad musi co najmniej jedna z osób 
zatrudnionych w danym podmiocie. 

 



V. Termin realizacji zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 14 miesięcy tj. od 1.01.2022 roku do 
31.12.2023 roku 

VI. Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierad: 

Dane osobowe, dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu audytora, 
dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu audytów w obszarze 
bezpieczeostwa, listy referencyjne, wartośd usługi z podziałem na lata. 

VII. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty oznaczone „Audyt wewnętrzny” proszę składad osobiście w Sekretariacie, przesład 
pocztą na adres Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji 
„POLTRANSPLANT”, Al. Jerozolimskie 87, 02 -001 Warszawa, lub epuapem - 
skrzynka epuap: CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI 
POLTRANSPLANT (/Poltransplant/SkrytkaESP);  

Termin składania ofert:  do 21 października 2022 r.  

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które 
wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
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