
 

 

Warszawa, dnia 18.09.2020 r. 
 
 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 
 
Znak sprawy: 55/GP/2020 
 
Przedmiot zamówienia publicznego:  

Ocena audytu wewnętrznego w Głównym Urzędzie Statystycznym. 

 
 
 
Pytanie 1 
Jaki ma być okres poddawany ocenie? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego oraz Opisu przedmiotu zamówienia, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, zakresem prac jest dokonanie przeglądu 
funkcjonujących rozwiązań w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego oraz dokonanie wyboru próby 
realizowanych zadań przez audyt wewnętrzny w latach 2015-2019. 
 
 
Pytanie 2 
Ile osób jest zatrudnionych w audycie wewnętrznym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
2 osoby (na 2 pełnych etatach). 

 
Pytanie 3 
Ile zadań audytowych przeprowadzanych jest w ciągu roku (średnio), w tym zadań doradczych oraz zadań 
zapewniających? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego oraz Opisu przedmiotu zamówienia, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w latach 2015-2019 zrealizowanych zostało ok. 50 zadań 
audytowych zapewniających i czynności doradczych oraz 12 czynności sprawdzających, tj. średniorocznie 
przeprowadzanych jest ok 10 zadań audytowych zapewniających i czynności doradczych oraz 2,4 czynności 
sprawdzających. 

 
Pytanie 4 
Czy dokumentacja audytowa będzie dostępna w formie elektronicznej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dokumentacja audytowa dostępna będzie w formie papierowej oraz elektronicznej. 
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Pytanie 5 
Czy otrzymywanie informacji będzie możliwe poprzez elektroniczne środki przekazu: email, dostęp do dysku 
poprzez internet, telekonferencje. Czy w związku z epidemią dopuszczacie Państwo przeprowadzenie projektu 
w sposób zdalny?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego oraz Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego, ocena zostanie przeprowadzona w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego  
w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj. 08:15-16:15 (z możliwością 
realizacji również w umówionych godzinach tj. pomiędzy 7:00 a 18:00).  

Dostęp do dokumentacji możliwy będzie wyłącznie w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego (poza 
dokumentacją będącą dostępną na stronie internetowej, w tym na stronie BIP Głównego Urzędu 
Statystycznego), praca związana z przeglądaniem dokumentów będzie odbywała w sposób uzgodniony 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

Pozostałe informacje będą mogły być przekazywane e-mailowo lub w trakcie telekonferencji. 

 
Pytanie 6 
Elementem oceny są wywiady z interesariuszami (członkowie Komitetu Audytu, kierownictwo, audytowani, 
audytorzy). Czy wywiady w związku z epidemią będzie można przeprowadzić  telefonicznie/ 
telekonferencja/konferencja video ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, istnieje taka możliwość. 
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