
Projekt 
 
zgłoszony dnia  
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego 

w Grudziądzu za lata 2022 i 2023 

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 
poz. 217 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 Statutu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. 
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLVII/406/21 
Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu 
Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (Dz. Urz. Woj. Kuj. 
Pom. z 2021 r. poz. 3376) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru …………………………………………………………………, 
z siedzibą w ………………… przy ul. ……………… jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu odrębnie za lata 2022 i 2023. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Łukasz Kowarowski 
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UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w art. 66 ust. 4 (Dz.U. z 2021 r. poz. 217  
z późn. zm.) wskazuje, że wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, 
umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może 
dokonać takiego wyboru.  
 
Zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania 
finansowego Szpitala dokonuje Rada Miejska Grudziądza. 
 
W dniu 31 października 2022 r. na Platformie zakupowej GPP Sp. z o.o. opublikowane zostało 
zapytanie ofertowe na „Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu, dla którego Gmina-miasto Grudziądz jest podmiotem tworzącym, za rok obrotowy 
2022 i za rok obrotowy 2023”. 
 
O udzielenie zamówienia mogły ubiegać się firmy audytorskie, które posiadają doświadczenie  
w badaniu sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
polegające na wykonaniu w ostatnich 3 latach (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 
w tym okresie) co najmniej 5 badań sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, których przychody w okresie badanym przekroczyły kwotę  
100 mln zł. 
 
Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty wskazano: 
 
1. Wynagrodzenie – waga 60%. 

 
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za oferowane wynagrodzenie wyliczone zgodnie ze 
wzorem: 
 

 
 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryterium „wynagrodzenie” 
– 60 pkt. 
 

2. Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie audytów samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej – waga 40%. 
 
Punkty w tym kryterium przyznawane będą za liczbę przeprowadzonych – w okresie trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert – przez kluczowego biegłego rewidenta skierowanego 
przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, badań sprawozdań finansowych 
podmiotów leczniczych w charakterze kluczowego biegłego rewidenta.  
Punkty w tym kryterium będą przyznawane zgodnie ze wzorem: 
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Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryterium „doświadczenie” 
– 40 pkt. 
 
Przyznane w poszczególnych kryteriach punkty zostały zsumowane.  
 
Termin złożenia ofert minął 14 listopada 2022 r. o godz. 15:00. 
 
We wskazanym terminie wpłynęły 3 oferty, w tym jedna z nich nie spełniała kryterium ubiegania 
się o udzielenie zamówienia. 
 
Oferty spełniające wymogi formalne  
 
 

 
 
 
Najkorzystniejsza punktowo jest oferta złożona przez KPW Audytor Sp. z o.o. 
 
Umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego za lata 2022 i 2023 zawiera 
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Koszty 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi zgodnie z ustawą o rachunkowości 
badana jednostka. 
 

2022 r. 2022 r. 2023 r. 2023 r. 2022-2023 r. 2022-2023 r. cena 
(PLN)

doświadzenie 
kluczowego 

biegłego 
rewidenta

cena netto 
(PLN)

cena brutto 
(PLN)

cena netto 
(PLN)

cena brutto 
(PLN)

łącznie netto 
(PLN)

łącznie brutto 
(PLN) 60% 40%

KPW Audytor sp. z.o.o 23 000,00 28 290,00 26 500,00 32 595,00 49 500,00 60 885,00 49,00 58,18 40,00 98,18
POL-TAX 2 Sp. z o.o. 24 000,00 29 520,00 24 000,00 29 520,00 48 000,00 59 040,00 14,00 60,00 11,43 71,43

Nazwa Firmy

liczba 
przeprowadzonych    
przez kluczowego 

biegłego rewidenta 
audytów spzoz           
w okresie 3 lat 
przed upływem 

terminu składania 
ofert

suma 
punktów
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