
ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach sp. z o.o.

 
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290         
Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 28.170.000,00 zł

Świętochłowice,  dn. 19.09.2013 r.

KONKURS OFERT
(dotyczy usług świadczonych przez biegłego rewidenta)

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 
sp. z o.o., za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Znak sprawy 55/ZA/13
Prowadzony na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U. z 
2013 r., poz. 330 j.t.), i w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 j.t.).

I. ZAMAWIAJĄCY
1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Adres: ul. Chorzowska 38; 41-605 Świętochłowice
Tel  /fax.  : (32) 621 95 45
Email: zaopatrzenie@zoz.net.pl
Strona internetowa: www.zoz.net.pl 

2. Osobą upoważnioną  przez  Zamawiającego do porozumiewania  się  z  Wykonawcami w sprawach 
proceduralnych jest Jolanta Krowicka (32/ 621 95 45); poniedziałek – piątek od g. 12.00  do g. 14.00.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa:
1. Przeprowadzenie  badania  sprawozdania  finansowego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w 

Świętochłowicach sp. z o.o., za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 
r.

Dane za okres od 05.07.2012 r. – 31.12.2012 r.
a. Suma aktywów bilansu 34 634 501,46 zł
b. Przychody netto ze sprzedaży 14 898 858,91 zł
c. Średnioroczne zatrudnienie 384,41 etaty przeliczeniowe

2. Sporządzenie  pisemnej  opinii  wraz  z  raportem  biegłego  rewidenta  o  tym,  czy  sprawozdanie 
finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik 
finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.,

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
4. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  powierzenia  części  lub  całości  zamówienia 

podwykonawcom.
III. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Miejsce wykonania zamówienia: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., 

ul. Chorzowska 38; 41-605 Świętochłowice.
2.   Termin wykonania przedmiotu zamówienia- zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 

2013 r., poz. 330 j.t.) najpóźniej do dnia: 31.05.2014 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
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Oferta powinna być:
• Opatrzona pieczątką firmową,
• Posiadać datę sporządzenia, 
• Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, inne dane kontaktowe
• Podpisana czytelnie przez wykonawcę,
Oferta powinna zawierać:
• Kserokopie  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  niezbędnych  uprawnień  do  wykonania 

przedmiotowego zadania min. informację o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru 
biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych 
do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.

• Cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto – wyrażone w polskich złotych, podana cena 
winna obejmować całość przedmiot zamówienia, uwzględniać wszelkie koszty związane z usługo 
stanowiąca przedmiot zamówienia. Wykonawca ma zaproponować tylko jedna cenę i nie może jej  
zmienić. 

• Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art56 ustawy z 
dnia  7  maja  2009  o  biegłych  rewidentach  i  ich  samorządzie,  podmiotach  uprawnionych  do 
badania  sprawozdań  finansowych  oraz  o  nadzorze  publicznym  (DZ.  U.  Nr  77  poz.  649)  do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

• Określenie składu zespołu osób które będą przeprowadzały badanie, wraz podaniem uprawnień 
biegłego  rewidenta  i  wykazaniem znajomości  przez  osoby zagadnień  i  problematyki  ochrony 
zdrowia.

• Wzór umowy na usługę stanowiącą przedmiot zamówienia.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty na adres siedziby zamawiającego, faksem

na nr: 32/621 95 45, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (do Sekcji 
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych) do dnia 16.10.2013 r. do godziny 10:00.

2. Wyniki i  wybór najkorzystniejszej  oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej pod adresem www.zoz.net.pl.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium najniższa cena.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie i za pośrednictwem 
strony internetowej www.zoz.net.pl 

VIII. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY POSIADAJACE NIEZBĘDNE 
UPRAWNIENIA  W  ZAKRESIE  PRZEPROWADZENIA  USŁUGI  STANOWIĄCEJ  PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA.
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Data sporządzenia oferty .........................

Formularz ofertowy
Nazwa i adres Wykonawcy:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

REGON .........................................................
NIP ................................................................
Tel./fax ..........................................................
e-mail. ............................................................

Zespół Opieki Zdrowotnej
 w Świętochłowicach sp. z o.o.

Ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice

Oferta

W  nawiązaniu  do  konkursu  ofert  z  dnia  19.09.2013  r.  na  przeprowadzenie  badania 
sprawozdania  finansowego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  oraz 
sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oferuję następującą cenę – 
określoną na dzień składania ofert :………………..... 

Lp. Rodzaj usługi Cena netto VAT (%) Cena brutto 

Cena oferty brutto słownie:…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
       /Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/

Załączniki do oferty:
1.  …………………………………………………………………………………………………….

2.   …………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………………………….

6. …………………………………………………………………………………………………….

7. …………………………………………………………………………………………………….
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