
 

 

Warszawa, dnia 03.04.2018 r. 
   

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NA „STANOWISKO SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO” 

 
Nr RZP/007/2018 

 
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego 

 
Fundacja Badawcza MagTop  

 Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną 
aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 

KRS: 0000658143 
REGON: 366341140 

NIP: 5213763730 
 

2. Tytuł realizowanego projektu: 
Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, 
projekt w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze”, 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. 
Międzynarodowe Agendy Badawcze. 

 
3. Przedmiot zamówienia: usługa 

Stanowisko samodzielnego księgowego 
 

4. Zakres obowiązków: 
Zakres zadań finansowo-księgowych do wykonania w miesiącu kwietniu i maju 2018: 
 

1. Prace dot. przygotowania sprawozdania finansowego za trzeci okres rozliczeniowy projektu 
MAB: 

• udział i pomoc w przygotowaniu wyjaśnień dla FNP w zakresie raportu finansowego za 
trzeci okres sprawozdawczy, 

2. Przygotowanie wyjaśnień do raportu finansowego za drugi okres rozliczeniowy projektu MAB,  
3. Zagadnienia dot. systemu finansowo-księgowego:  

• przeniesieniu/modyfikacja bilansu otwarcia na 2018 r. w systemie finansowo-
księgowym, weryfikacja zgodności BZ/BO, 

4. Zadania w zakresie procedur: 
• kontrola wpływających dokumentów rozliczeniowych w zakresie kompletności, 

zgodności z dokumentów ze stanem faktycznym, weryfikacja opisów, itp., 
• analiza, weryfikacja i zatwierdzanie dokumentów podlegających rozliczeniu w miesiącu 

kwietniu, pod względem formalnym i rachunkowym, 
• weryfikacja poprawności naliczenia pałac za okres rozliczeniowy (kontrola list płac) 

5. Zadania w zakresie ewidencji księgowej, w tym m.in.: 
• wykonywanie dyspozycji płatności: wynagrodzenia, podatki, ZUS, zakupy, delegacje, inne 

wg. bieżących potrzeb, 
• księgowanie wyciągów bankowych, 
• księgowanie list płac, 
• księgowanie faktur/rachunków zakupu, 
• naliczenie i księgowanie amortyzacji, różnic kursowych i innych operacji wg bieżących 



 

 

potrzeb, 
• sporządzanie deklaracji wg bieżących potrzeb, 
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi, 
• konsultacje, raporty i zestawienia wg potrzeb, 

6. Prace związane z przygotowaniem raportu finansowego z finansowania uzupełniającego do 
projektu MAB, 

7.  Inne prace wg potrzeb, w tym  dot. przeniesienia projektu, umów, sprawozdań, itp.. 

Oferowana Forma zatrudnienia: umowa zlecenie 

5. Termin trwania umowy: od dnia podpisania umowy r. do dnia 30.05.2018 r. 

6. Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe; 
• Minimum 3 lata stażu pracy w zakresie samodzielnego księgowego; 
• Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego oraz ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

7. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert: 
Oferty należy składać:  

a) Drogą e-meilową na adres zp@MagTop.ifpan.edu.pl lub  
W siedzibie Zamawiającego, Blok  II pokój nr 6 

b) Termin składania ofert upływa dnia 10.04.2018  
Z dopiskiem: oferta na „Stanowisko samodzielnego księgowego” nr RZP/007/2018”. 

8.   Oferta powinna zawierać:  
a) Podpisany Formularz Cenowy (skan) lub oryginał w przypadku złożenia oferty pisemnie;  
b) CV; 
c) Kopia dyplomów. 

 
Załączniki:  

1. Wzór Formularza ofertowego - załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym - załącznik nr 2 
3. Wzór umowy 

mailto:zp@MagTop.ifpan.edu.pl

