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Srcdki wlasne

ZApRoszENtE Do sKtADANtA oFERT

(<30 000 EURo)

z dnia 26 stycznia 2018

Dotyczy procedury udzielenia zam6wienia, dla kt6rych wartoji nie przekracza wyraionej w zlotych
r6wnowartoSci 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy prawo zam6wie6 publicznych.

,PELKOM' Sp.z o.o zaprasza do zlozenia oferty.
1. Pzedmiot zam6wienia

Pzeprowadzenie badania sprawozdania finansowego pelkom Sp. z o.o. na rok 2O1l pzez firme
audytorskq.
w szczeg6lnosci peedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy
o rachunkowosci z dnia 29 wzesnia 1994 r. (tj. Dz. u. z 2013 r. poz. 330 z p6zniejszymi zmianami)
spozEdzonego wedlug stanu na dziefi 31.12.20i7 r.

2. Termin realizacji zam6wienia: do 31 marca 2018
3. Od bieglego rewidenta ZamawiajEcy oczekuje w szczeg6lnosci:
a) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Sp6lki wraz z peekazaniem opinii iraportu
z badania do 31 .03.2018 r.

b) gotowosci do spotkah informacyjnych, na koszt firmy audytorskiej , z '€dq nadzorczq Wzed,
w trakcie i po zakoflczeniu badania sprawozdania finansowego,
c) gotowosci do obecnosci, na koszt firmy audytorskiej, na posiedzeniach zatzedu, rady nadzorczei,
walnym zgromadzeniu sp6lki zatwierdzajqcym sprawozdanie finansowe, w celu prezentacii wynikow
badania oraz zlozenia stosownych wyjasnieri i informacji.
4. Termin i miejsce i skladania ofert:

w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w niniejszym postepowaniu wykonawca wraz z
formulazem oferty sklada:
a) informacje o oferencie, tj.: forma prowadzonej dzia,lalnosci - aktualny odpis z wlasciwego
rejestru, wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uy'ywem terminu skladania ofert,
potwierdzenie wpisu na listQ podmiotow uprawnionych do badania sprawozdai finansowych
wystawione nie wczesniej nie 3 miesiece przed uplywem terminu skladania ofert; aktualnq polisQ
OC podmiot6w uprawnionych do badania; aktualne ubezpieczenie dzialalnosci cywilnej zawodowej
oferentai informacje o doswiadczeniu oferenta oraz kluczowego bieglego rewidenta w badaniu
sprawozdai sp6lek; informacja o doswiadczeniu oferenta w badaniu sprawozdai podmiot6w o
podobnej skali dzialalno6ci;
b) oswiadczenie o spelnieniu peez bieglego rewidenta/bieglych rewident6w wchodzEcych w sklad
zespolu przeprowadzaiqcego badanie ustawowo okreslonych warunk6w do wyrazenia bezstronnej
i niezaleznej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
c) wskazanie metod i termin6w badania sprawozdania finansowego.

Oferte nale2y zlo|y| do dnia 10 lutego 2018 w formae faxu, listu, osobiscie, elektronicznie na
adres izabela. bakowska@oelkom. net



5. Zatc2enia do umowy:
Warunki platno6ci:

Ptatnoil bQdzie zrealizowana w calosci, po zakoficzeniu przedmiotu zam'wienia, w ciQgu 30 dni

od dnia Wstawienia faktury.
6. Osoba upowa2niona do kontaktu z wykonawcami: lzabela Bakowska - Glowna KsiQgowa,

tel.: (58) 536-12-16 wew. 16

7. Spos6b pzygotowania oferty: oferte nale2y sporzEdzid w formie pisemnej, w j?zyku polskim,

w formie zgodne.i z wzorem stanowiqcym zalqcznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z pozostalq



Zahcznik nr 'l

do zapytania otudowego 20,10212018
Wypelnia wykonawca

Oferta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZOlO2l2OlB z dnia Z4.Ol.2O1B r. dotyczqce:
Pneprowadzenie badania sprawozdania finansowego pelkom sp. z o.o. na rok 2017 pnez

firmq audytorskq, niniejszym oferujemy wykonanie uslugi, w terminie okre6lonym w
zapytaniu ofertowym:

1. Cena netto: .................. ....slownie:

2. cena brutto oferty jest cenq ryczaltowq i obejmuje wszelkie koszty, kt6re mogq
wyniknqc w zwiqzku z wykonaniem zam6wienia zgodnie z warunkami okreslonym
w zapytaniu ofertowym oraz umowie.
3. Pzedmiotem oferty jest badanie i ocena sprawozdania finansow ego za 2017 rok
oraz pzedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy
o rachunkowoSci z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. (tj. Dz. U.22013 r. poz. 330
z p62niejszymi zmianami) spozqdzonego wedrug stanu na dzieri 31.12.2016 r.
4. oswiadczam, 2e oferta spelnia wymagania okreslone pzezZamawiaiEcego w ww.
zapytaniu ofertowym.
5. O$wiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postqpowaniu.
6. oswiadczam,2e zapoznarem siq z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego
2adnych zastzehefi.
7. oswiadczam, ze uzyskalem wszerkie informacje niezbgdne do prawidrowego
pzygotowania i zloilenia niniejszej oferty.
8' Zobowiqzuiq sig do wykonania pzedmiotu zam6wienia w terminie wskazanym w
zapytaniu ofertowym.
9. O6wiadczam, 2e zobowiqzujq siq, w przypadku wyboru niniejszej ofefi, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszq ofertq na warunkach okre$lonych w zapytaniu
ofertowym i ofercie, w miejscu iterminie wyznaczonym pzez Zamawiajqcego.

Data Podpis


