
wersja 1.0 

Zlecenie audytu 
dla podmiotów instytucjonalnych zobowiązanych do stosowania 

Prawa Zamówień Publicznych 
Zleceniodawca : 
Pełna nazwa firmy lub pieczątka firmowa : ....................................................................................................... 
 
Dane teleadresowe : ......................................................................................................................................... 
Zleceniobiorca : 
MultiAudyt sp. z o.o., ul. Rowerowa 11/22, 51-138 Wrocław, NIP : 895 195 99 24 
Zakres usługi :  
Rozpoznanie konieczności organizacji postępowania oraz dobór właściwych procedur dla wydatków związanych z 
użytkowaniem mediów : prądu / gazu / usług telekomunikacyjnych (wymagane zakreślić)  
 
Termin wykonania (zakładany) : 30 dni od przyjęcia zlecenia do realizacji, nie później niż do 31.12.2016. 
 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do :  

A/  wykonania wszelkich niezbędnych prac, przeprowadzanych zdalnie, a w razie potrzeby w siedzibie 
Zleceniodawcy oraz w drodze rozmów telefonicznych i wymiany korespondencji, 

B/  zachowania poufności wobec wszelkich danych udostępnionych przez Zleceniodawcę, 
C/ rozpoznania ewentualnych ograniczeń formalno – prawnych zawartych w obecnych umowach Zleceniodawcy z 

dostawcami (w tym na podstawie udostępnionej informacji o terminach ich obowiązywania) 
D/  przedstawienia Zleceniodawcy w formie pisemnej audytu, wskazującego dalsze działania w sposób 

jednoznaczny i zrozumiały, zawierającego prawidłowy tryb dalszego postępowania, a w przypadku działań 
wymagających umieszczenia w Planie Zamówień Publicznych wszelkie niezbędne dane liczbowe i kwotowe, a 
także wskazanie korzystnych terminów przeprowadzenia tych działań. 

 
Zleceniodawca oświadcza, że : 

E/ w przypadku udostępnienia danych*/ zdalnie (kserokopia, skan) wyraża zgodę na otrzymanie faktury w kwocie 
(netto, która zostanie powiększona o podatek VAT wg zasad obowiązujących w dniu wystawienia faktury) 

Pierwsza i każda kolejna 
branża objęta analizą i 

pierwsza jednostka (np. prąd 
dla całości Urzędu) 

Kolejna branża dla tej 
samej jednostki (np. gaz 

dla pierwszej szkoły, która 
jest objęta analizą prądu) 

Kolejna jednostka w 
pierwszej lub kolejnej branży 
(np. szkoła, gdy jest analiza 
branży dla innej jednostki) 

Spodziewana ilość 
do objęcia analizą 

(wypełnia 
Zleceniodawca) 

1000 zł 500 zł 100 zł Jedn. Branża 1... 

*/ prąd i gaz – dane z ostatnich 12 miesięcy, telekomunikacja – komplet ostatnich faktur Branża 2 ……… 

 
F/   w przypadku, gdy audyt wskaże możliwość i celowość dalszej współpracy (np. organizacja przetargu lub 

licytacji) lub uzyskania przez Zleceniodawcę wymiernych korzyści w dowolny sposób (dobór mocy zamówionej 
lub układów kompensacyjnych itp.), może on być zainteresowany podpisaniem ze Zleceniobiorcą którejś z 
wersji umów, regulujących kwestię odpłatności za takie usługi, których wzory zostaną mu przekazane wraz z 
audytem ; Zleceniodawca nie ma jednak obowiązku przyjmowania żadnej z przedstawionych propozycji, a więc 
dalsze działania może zlecić innemu podmiotowi, przeprowadzić je samodzielnie lub zaniechać wszelkich 
dalszych działań i nie będzie to uznane za naruszenie warunków niniejszego zlecenia, 

G/ w przypadku, gdy do wykonania zlecenia wymagana będzie osobista obecność Audytora, kwota wynikająca z 
zakresu zlecenia, określona w punkcie E/, zostanie powiększona o 1000 zł + VAT stanowiące zryczałtowany 
zwrot kosztów Audytora, czyli dojazdu, noclegu itp., przy czym w przypadku podjęcia decyzji o jakiejkolwiek 
formie dalszej współpracy opłata ta nie będzie naliczana, jeśli decyzja o kontynuowaniu współpracy w 
którejkolwiek z form zostanie podjęta w ciągu 14 dni od przedstawienia audytu, niezależnie od czasu, w którym 
zostanie później zrealizowana,  

H/  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przedstawionych wyników, a w szczególności nie udostępniania 
ich innym podmiotom. 

 
Niniejsze zlecenie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zleceniodawcy, jednym 
dla Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca z chwilą otrzymania niniejszego wypełnionego druku (również drogą mailową lub 
pocztą tradycyjną) podejmuje w/w zobowiązania bez konieczności ich potwierdzania własnym podpisem. 
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia, jeśli nie będzie w stanie go wykonać z przyczyn 
terminowych i logistycznych, pod warunkiem powiadomienia Zleceniodawcy o takiej sytuacji w terminie do 7 dni od daty 
jego otrzymania. 
 
 
................................   ........................                    ............................................................. 
          data                 miejscowość       pieczęć instytucji i podpis osoby upoważnionej (czytelny lub z pieczątką imienną) 
 
osoba do kontaktu : ............................................................ telefon ....................... mail .............................. 


