SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu, al. Kopernika 7

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019-2020 z możliwością
przedłużenia za rok 2021 i 2022.
W wyniku przeprowadzonego badania wyłoniony Oferent sporządzi i przekaże sprawozdanie
niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
oraz
weźmie udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej dotyczącej oceny sprawozdania finansowego
w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią.

III.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Realizację zamówienia ustala się na

drugą dekadę marca następnego roku po roku

badanym.
IV.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w BIURZE PODAWCZYM Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 (parter) w terminie do dnia 04.10.2019r. Oferta powinna
zostać złożona zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego.
NIE OTWIERAĆ”

V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferent może przedłożyć ofertę w samodzielnie ustalonym formacie.
2. Dodatkowo należy wypełnić załączone DRUKI (druków nie należy przepisywać –
wyłącznie wypełniać) oraz załączyć wymagane dokumenty określone w pkt VI niniejszej
Specyfikacji.
3. Załączone do oferty dokumenty muszą zostać przedłożone w formie oryginałów lub
czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność przez Oferenta.
4. Pożądane jest aby wszystkie wypełnione DRUKI wraz z załącznikami zostały ze sobą
połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte,
zbindowane, itp.), a zapisane strony ponumerowane.
5. Oferty składa się – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej. Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

VI.

INFORMACJA O DOKUMENTACH JAKIE WINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI
Oferent winien przedłożyć:
1. Ofertę na DRUKU nr 1 załączonym do Specyfikacji zawierającą:
a) Cenę w dwóch wariantach.
b) Planowany skład zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania.
c) Planowaną ilość godzin przeznaczonych na badanie w siedzibie Spółdzielni
d) Informację o możliwości wsparcia w zakresie rachunkowości i podatków podczas
sporządzania sprawozdania finansowego.
e) Sposób płatności.
2. Oświadczenia, potwierdzenia i zobowiązania na DRUKU nr 2 obejmujące:
a) Oświadczenie, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
potwierdzone dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania oferty) np.:
• aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym zaświadczeniem o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydrukiem ze strony
Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
o
Działalności
Gospodarczej
www.ceidg.gov.pl. lub innym dokumentem potwierdzającym prowadzenie
działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia,
• dokumentem potwierdzającym nadanie numeru NIP.
b) Oświadczenie, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
potwierdzone :
• poświadczeniem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako
uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań
finansowych,
• aktualnym odpisem z rejestru biegłych rewidentów dla biegłych rewidentów
wskazanych przez oferenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego.
c) Oświadczenie, że posiada odpowiedni potencjał kadrowy potwierdzone danymi
zawartymi na druku nr 3.
d) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego
doświadczenia do wykonania
zamówienia, potwierdzone na druku nr 4 wykazem wykonanych w ciągu ostatnich
3 lat lub jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – badania
sprawozdania finansowego w spółdzielniach mieszkaniowych.
e) Oświadczenie o posiadanym odpowiednim ubezpieczeniu od odpowiedzialności
cywilnej, potwierdzone odpowiednią polisą.
f) Oświadczenie o kompletności ceny.
g) Oświadczenie, w którym oferent zobowiąże się do udziału w posiedzeniu Rady
Nadzorczej dotyczącej
oceny sprawozdania finansowego w terminie
uzgodnionym ze Spółdzielnią.
h) Oświadczenie, w którym Oferent potwierdza znajomość treści Specyfikacji i
przyjmuje ją bez zastrzeżeń.
i) Zobowiązanie się Oferenta do podpisania umowy na warunkach zawartych w
Specyfikacji lub obustronnie ustalonych po złożeniu oferty.

VII.

SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
Dodatkowe Informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem
52 – 356- 93- 46 lub 52- 356- 93- 17.

VIII.

INFORMACJE DODATKOWE
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta albo rezygnacji z oferty bez podania
przyczyn.

IX.

WZORY DRUKÓW nr 1,2,3,4

Zarząd
Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Inowrocławiu
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...........................................................................................
(09.09.2019)

