
DG-86-NS/268/2015 Rybnik, dnia 20.07.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty 
(dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30 000 euro) na:

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 (zamówienie nr DG-86-NS/268-2015)
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza
równowartości kwoty 30 000 euro.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  przeprowadzenie  badania  sprawozdania  finansowego  SP  ZOZ
WSS nr 3 w Rybniku sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2015 roku zgodnie z ustawą z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.330 z późn. zm),
ustawą z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz.
649 z późn. zm) oraz normami wykonywania zawodu ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów, przy uwzględnieniu wytycznych organu założycielskiego Zleceniodawcy, którym jest
Województwo Śląskie, dotyczących badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2015

Pozostałe warunki określone są w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia („Wzór umowy”)

2. Termin realizacji zamówienia.

Umowa zostanie zawarta po przedstawieniu wyłonionego biegłego rewidenta do wyboru przez
Zarząd  Województwa  Śląskiego  zgodnie  z  Uchwałą  Zarządu  Województwa  Śląskiego  nr
1196/50/V/2015  z dnia 07.07.2015 r.

3. Forma złożenia oferty. 
Ofertę  należy  sporządzić  zgodnie  z  wzorem  formularza  oferty  stanowiącym  załącznik  nr  6
do niniejszego zaproszenia oraz dołączyć do niej wszystkie wymienione we wzorze załączniki. 
Należy ją złożyć w formie pisemnej – na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  Nr  3  w  Rybniku,  ul.  Energetyków  46,  44-200  Rybnik,
Sekretariat  Dyrektora  w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna),  I  piętro,  pok.  103,
w godzinach urzędowania,  tj.  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35 (decyduje  data
doręczenia).Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
Na kopercie należy umieścić adnotację : „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok
2015 - nie otwierać”

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

4. Sposób obliczenia ceny oferty: 
Cena oferty jest ceną ostateczną brutto i musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia,  takie  elementy  jak delegacje,  zakwaterowanie,  diety  itp.  Termin płatności  faktury
wynosi 60 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury po zakończeniu badania sprawozdania
finansowego.
W  formularzu  oferty  należy  podać  cenę  netto  oferty  w  zł,  która  powinna  być  wyrażona  z
dokładnością do 0,01 zł. Otrzymaną w ten sposób wartość netto należy powiększyć stosownie
do stawki podatku VAT, co daje wartość brutto, którą należy zaokrąglić z dokładnością do 0,01 zł. 



Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych groszy,
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się
do grosza.

5. Termin złożenia oferty: 03.08.2015r.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty i unieważ-
nienia postępowania bez podania przyczyn.

7. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej szpitala.

8. Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa – zgodna z wzo-
rem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

9. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Agnieszka Bołaz (tel. 32 4291255).

Załączniki do zaproszenia:

1. Karta informacyjna Szpitala.
2. Wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1” Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 

rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo
Śląskie, stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1196/50/V/2015  z dnia 
07.07.2015 

3. Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów  ustawy - Prawo zamówień publicznych  - wzór załącznik nr 6 do 
formularza oferty

4. Oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta o posiadanym doświadczeniu – wzór załącznik nr 10 do formularza 
oferty

5. Harmonogram – wzór załącznik nr 13 do formularza oferty
6. Wzór formularza oferty 
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