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    Postępowanie nr 10//2020 

Rada Nadzorcza 

„Biuro Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 
 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta  

do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego  

Biuro Centrum Sp. o.o. za rok 2020 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań  

z przeprowadzonych badań. 

 

 

Zamawiający 

BIURO CENTRUM  SP. Z O.O. 

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 

b.gastala@biurocentrum.com.pl  tel.: 32 207 22 09 

NIP 634-10-03-422 

 

I. Przedmiot zapytania 

1. Przedmiotem zapytania jest badanie i ocena sprawozdania finansowego BIURO 

CENTRUM SP. Z O.O. za rok 2020. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zostaje wyznaczony na dzień 

następujący po dniu zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego. 

3. W wyniku badania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej do dnia 28 lutego 

roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczy badanie sprawozdanie  

z badania w języku polskim, w 4 egzemplarzach. 

4. Miejscem badania będzie siedziba Spółki. 

5. Wykonawca w razie konieczności zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do 

uczestnictwa biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia 

Wspólników, celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. 

 

II. Warunki zapytania ofertowego 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

a) posiadający udokumentowane uprawnienia niezbędne do wykonania badania 

sprawozdań finansowych, które: 

➢ są uprawnione do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia  

11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym, 

➢ dysponujący kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami 

umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania. 

2. Przedstawiona w ofercie cena usługi powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT, 

cenę brutto. 

3. Sposób przygotowania oferty: 

a) oferta wypełniona i podpisana winna być złożona na formularzu zgodnym z zał. nr 1, 

b) wykonawca powinien sporządzić ofertę podając: 

➢ cenę netto, należny podatek VAT, cenę brutto – wyrażoną z złotych polskich, 

➢ informację o formie prowadzonej działalności. 

4. Załączniki do formularza oferty: 

a) dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności (aktualny wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej lub odpis właściwego rejestru gospodarczego), 

b) dokumenty potwierdzające wpis na listę firm audytorskich, 

c) informacja o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów, 
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d) informacja o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki, 

e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, 

f) dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferenta ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, 

g) listę firm, w których składający ofertę przeprowadzał badanie sprawozdań 

finansowych za rok 2018 i 2019 r. 

h) oświadczenie oferenta, iż spełnia wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 

ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, 

i) oświadczenie oferenta, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

5. Wszystkie  dokumenty   muszą  być  złożone  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej   

z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem 

„za zgodność z oryginałem”. 

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zostanie 

przekazane po wykonaniu usługi, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę,  

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku. 

7. Pisemne kompletne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta 

na badanie Sprawozdania finansowego BIURO CENTRUM Sp. z o.o. za rok 2020” należy 

przesyłać pocztą/pocztą kurierską na adres: BIURO CENTRUM Sp. z o.o.,  

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w Katowicach, 

ul. Mickiewicza 29, w Sekretariacie spółki w godz. 9:00 do 15:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane. 

 

III. Termin i sposób składania ofert 

1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert do zmian swojej oferty lub 

jej wycofania. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 21 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00. 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminu poprzez działania 

lub zaniechania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego 

rzecz celem złożenia oferty, w  szczególności   podmiotów   świadczących   usługi  

pocztowe   lub   kurierskie,   w związku z tym jakiekolwiek wymienione okoliczności nie 

mogą stanowić podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego 

przedłużenia. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania 

przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

5. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

IV. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: 

Pani Beata Gąstała tel. +48 32 207 22 09,  

e-mail b.gastala@biurocentrum.com.pl 

 

 

Katowice, dnia 09.07.2020 r.  
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Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy 
 

……………………… 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

 
Zamawiający: 
 

„BIURO CENTRUM” Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 
NIP 634-10-03-422 
Rejestracja pod nr KRS: 0000087037 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód 
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 
Kapitał zakładowy: 80.000,00 zł opłacony w całości 
 
Dane Wykonawcy: 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres do korespondencji: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres e-mail i numer telefonu: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

NIP: ……………………..……...…………..….. Regon: ……….…....………..…………………….. 
 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania 
finansowego „BIURO CENTRUM” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oferujemy realizację 
przedmiotu zamówienia za podaną niżej cenę ryczałtową wyrażoną w PLN: 
 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020: 

Cena netto: ……………………..……...…………..….. zł 

23% podatek VAT …………………………………….. zł 

Cena brutto: …………………………………………… zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Zestawienie załączników: 
1. ………………………… 
2. ………………………… 
3. ………………………… 

 
 
 
 

………………………………….. 
miejscowość i data 

 
 

 
 
 
 

………………………………….. 
pieczątka i podpis Wykonawcy 


