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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 2017 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
oraz za rok obrotowy 2018  obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Znak sprawy 29/ZA/17

Prowadzony na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U.
z 2016 r.,  poz.  1047 j.t.),  i  w oparciu o art.  4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2017  r.,  poz.  1579  t.j). oraz  ustawę  z  dnia  11  maja  2017  r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1089).

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Adres: ul. Chorzowska 38; 41-605 Świętochłowice

Tel.: (32) 621 95 45; fax: (32) 245 34 40

Email: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Strona internetowa: www.zoz.net.pl 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie pro-
cedury postępowania jest Jacek Drażyk (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 2017  obejmujący okres  od  01.01.2017  r.  do
31.12.2017 r. oraz za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. 

Dane za okres od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
a. Suma aktywów bilansu 35 191 408,99 zł
b. Przychody netto ze sprzedaży 32 913 076,22 zł
c. Średnioroczne zatrudnienie 247,66  etatów

  

http://www.zoz.net.pl/
mailto:szpital_stronie@pro.onet.pl


2. Sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finan-
sowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik fi-
nansowy 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 2016 r., poz. 1047 j.t.) najpóźniej do dnia: 30.04.2018 – dla roku obrotowego 2017; do dnia
30.04.2019 dla roku obrotowego 2018.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

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 uprawnio-
nych 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 usłu-
go stanowiąca przedmiot zamówienia. Wykonawca ma zaproponować tylko jedna cenę i nie
może jej zmienić. 

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

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty na adres siedziby zamawiającego, kuriera
lub  też  dostarczona  osobiście  do  siedziby  Zamawiającego  -  Sekcja  Zaopatrzenia  i  Zamówień
Publicznych) do dnia 07.11.2017 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.

  

http://www.zoz.net.pl/
http://www.zoz.net.pl/


Załącznik nr 1

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

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

Oferta

W nawiązaniu  do  konkursu  ofert  z  dnia  23.10.2017  r.  na  przeprowadzenie  badania  sprawozdania
finansowego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  za  rok  obrotowy  2017
obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz za rok obrotowy 2018  obejmujący okres od
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 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 

Rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Rok obrotowy 2018  obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

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

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

  



Załączniki do oferty:
1.  …………………………………………………………………………………………………….
2.  …………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………………………….
7. …………………………………………………………………………………………………….

  



Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta dnia ………… 2017 r. w Świętochłowicach pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman

zwaną dalej Zamawiającym

a

.........................................................

.........................................................

w imieniu której działa:

……………………………………

zwaną dalej Wykonawcą,

§1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert zgodnie z prze-
pisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz.  1579 t.j.)  na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki  Zdrowotnej
w Świętochłowicach sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017
r. oraz za rok obrotowy 2018  obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. , zgodnie z ofertą
z dnia …..................2017 r., stanowiącą załącznik do umowy.

  



§2

Wykonawca oświadcza, że posiada, zgodnie z  ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach  audytorskich  oraz  nadzorze  publicznym,  uprawnienia  do  przeprowadzenia  badania
sprawozdania finansowego, wpisany jest  na listę jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych  pod  numerem  ewidencyjnym  ……  (Uchwałą  nr  ……..  Krajowej  Rady  Biegłych
Rewidentów z dnia …………………… r.), 

§3

1. Wykonawca przeprowadzi badania sprawozdań finansowych Zamawiającego sporządzonych według
stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. i na dzień 31 grudnia 2018r i za rok obrotowy kończący się w tych
dniach oraz stanowiących ich  podstawę ksiąg rachunkowych Zamawiającego.

2.  Badania zostaną przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości
(tekst  jednolity Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  1047),  zwaną dalej  ustawą oraz  Krajowymi  Standardami
Rewizji Finansowej wprowadzonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

3. Wyniki badań prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Świętochłowicach  Spółka  z  o.o.  zostaną  przedstawione  na  piśmie  w  postaci  2  opinii  oraz
uzupełniających je zwięzłych raportu, za 2017 i 2018 r. 

§4

Zamawiający, przyjmuje do wiadomości, że:
1. Odpowiada za prawidłowość i rzetelność przedstawionych do badania sprawozdań finansowych 

i stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych,
2. Odpowiada za prawidłowość i terminowość obliczania i zadeklarowania zobowiązań podatkowych,
3. Odpowiada za dobór właściwych zasad rachunkowości oraz za odpowiednie działanie kontroli 

wewnętrznej,
4. Zapewnia Wykonawcy nieograniczony dostęp do wszystkich danych, w tym indywidualnych 

wynagrodzeniach oraz protokołach Zarządu, organów nadzorczych i wspólników, jak również 
danych osobowych.

§5

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  wyłącznie  dokonanie  oceny,  czy  zbadane  sprawozdania  finansowe
i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi  rachunkowe,  odpowiadają we wszystkich istotnych
aspektach, wymogom określonym w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w postaci
opinii oraz uzupełniającego ją raportu z badania.

§6

1. Badanie sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2017 r. i  za rok
obrotowy  od  01.01.2017 r.  do  31.12.2017 r.  zostanie  poprzedzone  badaniem  wstępnym,

  



a zakończone  do  dnia  28.04.2018 r.  W  tym  terminie  Zamawiającemu  przekazane  zostaną
z przeznaczeniem  dla  Rady  Nadzorczej  i  Zgromadzenia  Wspólników  -  4  egzemplarze  opinii
oraz raportu,  a  także  Zarządowi  Zamawiającego,  w  razie  konieczności,  list  poufny  dotyczący
istotnych  nieprawidłowości  w  organizacji  rachunkowości  i  kontroli  wewnętrznej,  nadużyć  lub
innych niedociągnięć lub uchybień stwierdzonych w czasie badania sprawozdania finansowego.

2. Badanie sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2018 r. i  za rok
obrotowy  od  01.01.2018 r.  do  31.12.2018 r.  zostanie  poprzedzone  badaniem  wstępnym,
a zakończone  do  dnia  28.04.2019 r.  W  tym  terminie  Zamawiającemu  przekazanych  zostanie
z przeznaczeniem  dla  Rady  Nadzorczej  i  Zgromadzenia  Wspólników  -  4  egzemplarze  opinii
oraz raportu,  a  także  Zarządowi  Zamawiającego,  w  razie  konieczności,  list  poufny  dotyczący
istotnych  nieprawidłowości  w  organizacji  rachunkowości  i  kontroli  wewnętrznej,  nadużyć  lub
innych niedociągnięć lub uchybień stwierdzonych w czasie badania sprawozdania finansowego.

§7

Wykonawca dokona badania sprawozdania przy udziale biegłych rewidentów posiadających wpis do
rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, tj. przez:

1/ ……………… wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem …..

2/ ……………… wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem …...

§8

1. Wykonawca  wypełni  zobowiązanie  wynikające  z  niniejszej  umowy  z  należytą  starannością
zawodową i  zobowiązuje  się  do zachowania  w tajemnicy (oraz  zobowiązuje  do jej  zachowania
biegłego  rewidenta  i  inne  osoby,  którym udostępniono  informacje  objęte  tajemnicą  zawodową)
wszystkich  informacji  i dokumentów  związanych  z  wykonywaniem  badań  sprawozdania
finansowego.

2. Dokumentacja  rewizyjna  badań  będzie  przez  Wykonawcę  przechowywana  przez  5  lat  od  daty
sporządzenia opinii i raportu – w jego siedzibie.

3. Wykonawca  ma  prawo  udostępnić  dokumentację  rewizyjną  badań  sprawozdań  finansowych
Zamawiającego – wyłącznie – organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju
dokumentację, a w tym organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym nadzór nad
należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby.

§9

Ustalenie przedmiotu i zakresu badania należy do biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie.

§10

Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Odpowiednio wcześnie poinformować biegłego rewidenta o terminach spisów z natury, w celu ich

  



obserwacji przez biegłego rewidenta w zakresie znaczących składników majątkowych,
2. Podać biegłemu rewidentowi czasowy harmonogram zamknięcia ksiąg i sporządzenia pełnej wersji

rocznego sprawozdania finansowego przedstawionego do badania,
3. Do sporządzenia przez Radcę Prawnego (Kancelarię Prawną) Zamawiającego pisemnej informacji

o wszystkich  sprawach  znajdujących  się  w  toku  postępowań  sądowych  i  przygotowawczych
do takiego postępowania, a także skuteczności postępowania egzekucyjnego z wszelkich tytułów,

4. Do  terminowego  sporządzenia  przez  Zarząd  Zamawiającego  pisemnego  oświadczenia
o kompletności  ujęcia  danych  w  księgach  rachunkowych,  wykazaniu  wszelkich  zobowiązań
warunkowych oraz poinformowaniu o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym,
a rzutują na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych,

5. Udostępnić biegłemu rewidentowi sprawozdania finansowe (przedstawione do badania i ostateczną
wersję), księgi rachunkowe, a także wszelkie inne dokumenty wymagane przez badającego,

6. Udzielić wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania

§11

1. Ustala się umownie wynagrodzenie za przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości …….. zł
(w tym …. % VAT – …… zł) słownie: …………………………………… dla wykonania badania
finansowego za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Ustala się umownie wynagrodzenie za przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości …….. zł
(w tym …. % VAT – …… zł) słownie: …………………………………… dla wykonania badania
finansowego za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. Zamawiający  dokona  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  każdorazowo  po  przyjęciu  przez  Zarząd
Zamawiającego  opinii i raportu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na konto bankowe
Wykonawcy ………………………

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 i 2 uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy.
5. Wykonawca pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji wierzytelności

wynikających  z  niniejszej  umowy  ani  wykonać  na  nich  zastawów  lub  zawrzeć  co  do  tych
wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów
poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

  



§14

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

  


