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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379785-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi audytu finansowego
2022/S 133-379785

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Krajowy numer identyfikacyjny: 010978710
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl 
Tel.:  +48 225830598
Faks:  +48 225830589
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bfg.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego za lata 2022 - 2025
Numer referencyjny: DAZ/ZP/7/2022

II.1.2) Główny kod CPV
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79212100 Usługi audytu finansowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego (dalej „Fundusz”) za lata 2022-2025 (tj. za 2022 r., 2023 r., 2024 r. i 2025 r.).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:

13/07/2022 S133
https://ted.europa.eu/TED

2 / 8



Dz.U./S S133
13/07/2022
379785-2022-PL

3 / 8

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:
1.1. badania rocznych sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej „Fundusz”) za 
lata 2022-2025 (tj. za 2022 r., 2023 r., 2024 r. i 2025 r.), obejmującego następujące etapy:
1.1.1. badanie wstępne za każdy rok obrotowy, które powinno zakończyć się:
1.1.1.1. podczas badania za 2022 r. – do dnia 30 grudnia 2022 r. Wykonawca przekaże Funduszowi w formie 
pisemnej informację zawierającą podsumowanie oraz wnioski z badania wstępnego do dnia 30 grudnia 2022 r.,
1.1.1.2. podczas badania za 2023 r. – do dnia 29 grudnia 2023 r. Wykonawca przekaże Funduszowi w formie 
pisemnej informację zawierającą podsumowanie oraz wnioski z badania wstępnego do dnia 29 grudnia 2023 r.,
1.1.1.3. podczas badania za 2024 r. – do dnia 31 grudnia 2024 r. Wykonawca przekaże Funduszowi w formie 
pisemnej informację zawierającą podsumowanie oraz wnioski z badania wstępnego do dnia 31 grudnia 2024 r.,
1.1.1.4. podczas badania za 2025 r. – do dnia 31 grudnia 2025 r. Wykonawca przekaże Funduszowi w formie 
pisemnej informację zawierającą podsumowanie oraz wnioski z badania wstępnego do dnia 31 grudnia 2025 r.;
1.1.2. badanie zasadnicze, które zakończy się wydaniem sprawozdania z badania oraz ewentualnie 
przedstawieniem rekomendacji w formie listu skierowanego
do Zarządu Funduszu w terminie:
1.1.2.1. podczas badania za 2022 r. – do 15 marca 2023 r.,
1.1.2.2. podczas badania za 2023 r. – do 15 marca 2024 r.,
1.1.2.3. podczas badania za 2024 r. – do 14 marca 2025 r.,
1.1.2.4. podczas badania za 2025 r. – do 16 marca 2026 r.
1.2. procedur w zakresie streszczonych sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
sporządzonych na podstawie zbadanych rocznych sprawozdań finansowych załączonych do Raportów 
rocznych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2022-2025 (tj. za 2022 r., 2023 r., 2024 r. i 2025 r.).
2. Podstawą prawną do poddania badaniu sprawozdania finansowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
jest art. 313 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 793 z późn. zm.).
3. Badanie sprawozdań finansowych Funduszu oraz przeprowadzenie procedury w zakresie streszczonych 
sprawozdań finansowego zostanie wykonane w szczególności zgodnie z:
3.1. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) (dalej 
„ustawa o rachunkowości”),
3.2. ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1302) (dalej: „ustawa o biegłych rewidentach”),
3.3. krajowymi standardami badania w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o biegłych rewidentach.
4. Celem badania jest wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe Funduszu 
za dany rok obrotowy:
4.1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu, finansowych 
wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony danego dnia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 924), ustawą o rachunkowości, wydanymi na jej 
podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
4.2. jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami 
prawa oraz statutem Funduszu;
4.3. zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia 
zawierają pkt 4 SWZ oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do badania 
sprawozdań finansowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji
te uprawnienia są wymagane.
2. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ.
3. Szczegółowy wykaz podmiotowych środków dowodowych został określony w pkt 11 SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że, w okresie ostatnich 4 (czterech) 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę, która polegała na badaniu rocznego sprawozdania 
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finansowego banku działającego w formie spółki akcyjnej za jedno z wymienionych lat obrotowych: 2018, 2019, 
2020 lub 2021.
Jeżeli na spełnienie ww. warunku Wykonawca planuje wykazać zamówienie zrealizowane wspólnie z innym 
podmiotem (wykonawcą), to Zamawiający uzna warunek za spełniony tylko w przypadku, gdy Wykonawca 
wykaże, że bezpośrednio uczestniczył w wykonywaniu tego zamówienia.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim personelem 
(zespołem) zdolnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 2 osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, 
o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu:
2.1 Kluczowy biegły rewident – minimum 1 osoba:
2.1.1 posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach potwierdzone 
wpisem do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
2.1.2 pełniła funkcję kluczowego biegłego rewidenta* w co najmniej 1 (jednym) badaniu rocznego sprawozdania 
finansowego instytucji finansowej** w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert za 
jedno z wymienionych lat obrotowych: 2019, 2020 lub 2021;
2.2 Członek zespołu – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta zgodnie z ustawą o 
biegłych rewidentach potwierdzone wpisem do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów.
* Kluczowy biegły rewident w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o biegłych rewidentach.
** Przez instytucję finansową rozumie się:
- bank krajowy lub zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 2439 z późn. zm.);
- spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 924);
- zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm.);
- firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 861 z późn. zm.) lub
- towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub fundusz inwestycyjny w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
605 z późn. zm.).
3. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ
4. Szczegółowy wykaz podmiotowych środków dowodowych został określony w pkt 11 SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji i wykonania zamówienia zostały określone w Projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku 
do treści wybranej oferty w zakresie i na zasadach wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy, 
stanowiących załącznik nr 1 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą funkcjonalności miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/). W przypadku 
awarii miniPortalu lub ePUAP, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie 
terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady 
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 835, dalej „Ustawa”) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; b) wykonawcę, 
którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; c) 
wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
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dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
4. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zakazuje się 
wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których 
zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k tego rozporządzenia w 
przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
5. Ofertę wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp (JEDZ) należy złożyć pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy przy 
użyciu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu (https://
miniportal.uzp.gov.pl/).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl 
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2022
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