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Warszawa, 2023-01-12 
 

 

ZAPYTANIE O WYCENĘ 

Centrum e-Zdrowia w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, przekazuje zapytanie w celu ustalenia 
szacunkowej wartości zamówienia.  

Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając niżej przedstawione informacje. 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niezależnej oceny funkcji audytu wewnętrznego 

z walidacją (jest zatrudniony 1 audytor na ½ etatu), u Zamawiającego, o której mowa 

w standardzie 1312 Oceny zewnętrzne Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej 

audytu wewnętrznego1 – w zakresie zgodności działalności audytu wewnętrznego z definicją 

audytu wewnętrznego, Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu 

wewnętrznego oraz Kodeksem Etyki, z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. 

Szczegółowy zakres zamówienia: 

a. Przeprowadzenie oceny w nieprzekraczalnym terminie 14 lutego 2023 roku, 

b. Opracowanie i przekazanie sprawozdania (raportu) z przeprowadzonej oceny.  

Szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania - Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany najpóźniej do dn. 14.02.2023r. 

3 Warunki płatności: 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku 

do siedziby Zamawiającego.   

4 Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy udzielić, nie później niż do dnia 20.01.2023 r. do godz. 

12:00 pocztą elektroniczną na adres: a.pyrzynska@cez.gov.pl 

Wykonawca zobowiązany jest przesłać ofertę, która zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

oraz : 

a. oświadczenie wykonawcy potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji, 

b. oświadczenie potwierdzające wymagany staż pracy, 

c. oświadczenie w zakresie przeprowadzania ocen zewnętrznych audytu wewnętrznego, 

 
1 Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego opracowane przez The Institute of Internal Auditors (IIA) 

zostały określone przez Ministra Finansów (Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r., Dz. Urz. Min. Fin. 
z dnia 24 czerwca 2013 r. poz. 15) jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. 
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d. oświadczenie o niezależności, o której mowa w OPZ (każda z osób składa oświadczenie na 

oddzielnym arkuszu), 

e. czas usługi (szacowany czas niezbędny do przeprowadzenia usługi), 

f. opis stosowanej metodyki przeprowadzenia oceny, 

g. osoby fizyczne – powinny złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów niniejszego Zapytania. 

5 Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 

66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia 

zamówienia. 

6 Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie może skutkować 

zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zawarcia umowy, której przedmiot został 

określony w pkt 1. 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 do Zapytania - OPZ 

2. Załącznik nr 2 do Zapytania - Formularz wyceny  

2022-01-16 (-) Anna Bułhak 

(data, podpis kierownika WPZ) 

Sporządziła: Aneta Pyrzyńska 


