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Znak sprawy: AG.272.1.30.2020            Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

Umowa nr ………………… (projekt) 

 

 

zawarta w dniu ………………………………………. 2020 roku w Lublinie, pomiędzy: 

Powiatem Łęczyńskim – Starostwem Powiatowym w Łęcznej, z siedzibą 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła 

II 95 A, NIP 5050017732, Regon 431019425  

reprezentowanym przez:  

 

……………………………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, …………………………………. 

zwanym dalej "Zleceniodawcą", 

 
a 
…………………………………………………………………… 
zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą 

reprezentowanym przez: ……………………………………., 

łącznie zwanych Stronami. 

 

§1 
 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądu ksiąg 

rachunkowych Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach z siedzibą w Kijanach 19, 21-077 
Spiczyn za 2017 rok, wraz ze wskazaniem konsekwencji wynikających z ewentualnych 

nieprawidłowości oraz sposobem ich skorygowania. 

2. Usługa obejmować będzie wykonanie następujących czynności: 

a) ocenę funkcjonowania systemu rachunkowości, w tym kompletności zakładowej polityki 

rachunkowości, 

b) przegląd ksiąg rachunkowych w powiązaniu z wybranymi dokumentami źródłowymi pod kątem 

prawidłowości stosowania prawa bilansowego, m. in. w zakresie: 

− majątku jednostki (ewidencja ŚT), 

− gospodarki finansowej jednostki, 

− ewidencji podatku VAT, 

− sprawozdawczości finansowej, 

− sprawozdawczości budżetowej. 

§2  
 

Zleceniobiorca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy zrealizowany zostanie w sposób zgodny z 

przepisami: 

a) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 
351 ze zm.), 

b) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421 ze zm.), 
c) zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, 

d) Krajowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług 
Pokrewnych 4400 „Usługi wykonania uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych”, 
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e) innymi obowiązującymi przepisami. 

 
§3 

 
1. W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania zlecenia Zleceniodawca zobowiązuje się, że w terminie 

do dnia 4 maja 2020 roku udostępni Zleceniobiorcy posiadaną dokumentację i inne materiały 

dotyczące jednostki niezbędne do wykonania zlecenia, a w szczególności: 

a) sprawozdanie finansowe za 2017 rok, 

b) księgi rachunkowe i dowody księgowe za okres objęty przeglądem, 
c) wszelkie inne dokumenty mające związek z przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do udzielania Zleceniobiorcy wyczerpujących informacji i wyjaśnień 
niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy oraz współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu 

zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy.   

 
§4 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone prace i przedstawić pisemny raport w 2 

egzemplarzach w terminie do 1 czerwca 2020 roku.  

2. W przypadku opóźnienia Zleceniodawcy w przekazaniu materiałów źródłowych określonych w §3 
umowy, termin wykonania opracowania ulega przesunięciu o analogiczny okres. 

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu zlecenia. 

4. Zleceniobiorca i osoby dokonujące w jego imieniu przegląd ksiąg są zobowiązane do zachowania 

tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku prac. 
 

§5 

 
1. Za wykonanie określonego w §1 umowy zlecenia, Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy 

umówioną kwotę w wysokości ………………………………………….. zł netto, (słownie: 
……………………………………………………………………………………………….) powiększoną o VAT wg stawki 

obowiązującej w dniu sprzedaży ………………………………………………………….zł brutto 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………) 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób: 

a) zaliczka w wysokości 30% wynagrodzenia brutto z tytułu zlecenia płatna będzie w terminie 7 dni 
od daty podpisania umowy,  

b) 70% wynagrodzenia brutto z tytułu zlecenia płatne będzie w terminie 7 dni od daty odbioru przez 

Zleceniodawcę wykonanego zlecenia. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur VAT, na 

poniżej wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy:……………………………………………………………….. 

4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zleceniodawcy. 

5. Faktury będą  wystawiane w następujący sposób:  

Nabywca:  Powiat Łęczyński Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna 

                          NIP: 505-001-77-32  REGON: 431019425 

Odbiorca:  Starostwo Powiatowe w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna 

6. W razie uzasadnionej rezygnacji Zleceniodawcy z wykonania zlecenia Zleceniobiorca otrzyma w 

ramach rekompensaty za gotowość i przygotowania co najmniej 10% kwoty określonej w ust. 1 

niniejszego paragrafu.  
 

 
 

§6 
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Zleceniobiorca ma prawo udostępnić rezultaty przeglądu w postaci raportu wyłącznie Zleceniodawcy 

oraz organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty, w tym organom 
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów sprawującym nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez 

członków Izby.  
 

§7 

 

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

3. Za właściwy do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami niniejszej umowy, strony uznają Sąd 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 

4. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach. Każda ze stron otrzymuje po 1 

egzemplarzu. 

 

 

 

 

 

 

___________________        __________________ 

   ZLECENIOBIORCA         ZLECENIODAWCA 

 

 

 
 

 


