Załącznik nr 1 do Zaproszenia

ZałoŜenia do oferty na badanie sprawozdania finansowego WUM
za 2012 rok

Nazwa jednostki gospodarczej Warszawski Uniwersytet Medyczny
Adres 02- 091 Warszawa. ul. świrki Wigury 61
NIP 525-00-05-828,
telefon (0-22) 5720416,

lp.

REGON 000288917,
fax (0-22) 5720476

Treść pytania

W roku 2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przeciętne zatrudnienie ( w etatach )
2 329
Wielkość przychodu w zł.
262 855 371
Suma bilansowa w zł
1 532 919 591
Wynik finansowy netto
75 876
Majątek trwały w zł.
1 447 957 048
Wartość aktywów obrotowych
84 962 544
Liczba dostawców
1 900
Liczba odbiorców
4 600
Liczba dokumentów miesięcznie
9 770
w przybliŜeniu
10. Ilość jednostek samobilansujących
1
wchodzących
w
skład
firmy
(ile bilansów do badania)

11.Data przeprowadzenia ostatniego badania
sprawozdania finansowego(badania coroczne)
12.Inwentaryzacja :
-środki trwałe i wyposaŜenie
-magazyny

W roku 2011
2 330
262 710 357
1 588 595 592
199 757
1 510 493 784
78 101 808
1 980
4 700
9 850
1

- kwiecień 2012r

- ciągła
- spis z natury przewidywany na 30 listopada 2012r.

-kasy
-roboty w toku prac badawczych i innych

- na dzień bilansowy
- na dzień bilansowy

13.Ewidencja księgowa jest skomputeryzowana

- program:
Great Plains Dynamics

14.Podstawowy przedmiot działalności:

- dydaktyka - prace badawcze

15.Udziały w dwóch spółkach z o.o.
16.Rektor jest organem załoŜycielskim dla 5 szpitali klinicznych.
17.Zakres badania:
Badanie i ocena sprawozdania finansowego WUM za 2012 rok z uwzględnieniem
następujących elementów:
a/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego
b/ badanie bilansu
c/ badanie rachunku zysków i strat
d/ badanie zestawienia zmian w kapitale
e/ badanie rachunku przepływów pienięŜnych
f/ dodatkowe informacje i objaśnienia
g/ badanie podatków i tytułów zrównanych z nimi
18.Termin badania sprawozdania finansowego za 2012r oraz złoŜenia raportu
z badania sprawozdania wraz z opinią biegłych - do 26.04.2013 r.
19.Warszawski Uniwersytet Medyczny wymaga, aby zainteresowani złoŜeniem ofert:
- załączyli aktualny, zgodny ze stanem rzeczywistym odpis z właściwego rejestru
albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
w zakresie objętym zamówieniem,
- zaakceptowali wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok lub
wnieśli do niego swoje uwagi,
- spełnili niŜej wymienione warunki
a) posiadali doświadczenie w badaniu sprawozdania finansowego przynajmniej
jednej uczelni publicznej w okresie ostatnich 2 lat, potwierdzone
załączonym do oferty wykazem wykonanych badań sprawozdań finansowych
z podaniem daty ich przeprowadzenia.
b) załączyli do oferty wykaz biegłych rewidentów wskazanych do wykonania badania
sprawozdania finansowego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z danymi
na temat ich kwalifikacji, którzy spełniają wymogi opisane w pkt. a., potwierdzone
załączonym do oferty wykazem wykonanych badań sprawozdań finansowych
odrębnie dla kaŜdego biegłego.
20.Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do udzielania informacji.
Kwestor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
mgr Katarzyna Szczęśniak nr telefonu 22-57-20-402
Zastępca Kwestora ds. Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
mgr Jolanta Ilków nr telefonu 22-57-20-416
fax 22- 57-20-476

