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Radom, 08 lipca 2016 r.    

 

   

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 

Radom, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie badania bilansu i 

rachunku wyników Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w części dotyczącej 

środków TOR#10 stanowiącego wycinek z bilansu i rachunku wyników Stowarzyszenia 

„Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” za 2015r.  

 

1. Dane Zamawiającego: 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”  

ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 

tel./fax: 48 360 00 46 

e-mail: rcp1@radom.net 

strona internetowa Zamawiającego: www.srcp.radom.pl 

REGON: 670725661, NIP: 948-11-47-246 

 

2. Przedmiot zapytania: 

Zakup usługi badania bilansu i rachunku wyników Funduszu Rozwoju 

Przedsiębiorczości w części dotyczącej środków TOR#10 stanowiącego wycinek z 

bilansu i rachunku wyników Stowarzyszenia „Radomskie Centrum 

Przedsiębiorczości” za 2015r. polegającej na: 

a) przeprowadzeniu badania bilansu i rachunku wyników Funduszu Rozwoju 

Przedsiębiorczości w części dotyczącej środków TOR#10 stanowiącego 

wycinek z bilansu i rachunku wyników Stowarzyszenia „Radomskie Centrum 

Przedsiębiorczości” za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 

b) sporządzeniu pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta (w 3 

egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu elektronicznym zapisanym na 

nośniku danych) o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne 

oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy 

Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w części dotyczącej środków TOR#10 

działającego w strukturach Stowarzyszenia „Radomskie Centrum 

Przedsiębiorczości” za rok obrotowy 2015. 

c) udział w co najmniej jednym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia po 

przedłożeniu opinii  i raportu z badania, w celu złożenia stosownych wyjaśnień 

i informacji.  

d) ostateczny termin przekazania opinii i raportu z badania bilansu i rachunku 

wyników przypada na dzień 31 sierpnia 2016r. 
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3. Informacja o Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w części dot. środków TOR#10 za 

rok 2014: 

a) Przychody: 29.206,98 zł.  

b) Suma bilansowa: 1.305.108,25 zł. 

c) Zatrudnienie na dzień 31.12.2014r.: 2 osoby 

4. Oferowana usługa musi być przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) oraz 

ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r. nr 77, 

poz. 649 z późn. zm.), a także aktami prawnymi obowiązującymi przy wykonaniu 

zawodu biegłego rewidenta. 

5. Wykonawca wykona niniejszą usługę osobiście lub za pomocą swoich pracowników, 

którym powierzy wykonanie usługi. 

6. Wykonawca przy wykonaniu niniejszej usługi będzie wykorzystywał własne środki 

oraz sprzęt. Księgi rachunkowe oraz wszelkie niezbędne dokumenty dostępne będą dla 

Wykonawcy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. 

Czynności opisane w pkt. 2 lit. c odbędą się w dniu wyznaczonym przez Prezesa 

Zarządu. 

7. Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w 

ramach realizowanego projektu „Rozwój Małej Przedsiębiorczości TOR#10”. 

8. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

1)  Miejscem badania jest siedziba Zamawiającego: ul. Żeromskiego 51, 26-600 

Radom, dostępna dla Wykonawcy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w 

godzinach 7.30 – 15.30. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia 

Umowy do 31 sierpnia 2016 r.  

2)  Płatność po zakończeniu realizacji wyżej opisanego zamówienia (tj. po 

dostarczeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, na podstawie podpisanego 

obustronnie protokołu zdawczo-odbiorczego, trzech raportów i opinii biegłego 

rewidenta) na podstawie prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym 

i prawnym faktury, w ciągu 14 dni.   

3)  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa po zakończeniu 

postępowania. 

4)  Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowej informacji określającej szczegółowe 

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

Pisemnie na adres: Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. 

Żeromskiego 51, 26-600 Radom, faxem na nr: 48 360 00 46, telefonicznie: Aneta 

Kacprzak tel. 48 360 00 46, drogą elektroniczną na adres e-mail: 

a.kacprzak@srcp.radom.pl.  
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Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna zawierać w tytule 

informację: „Zapytanie ofertowe na: wykonanie usługi w zakresie badania 

bilansu i rachunku wyników Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości za 

2015r.”     

9. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące 

warunki: 

1. Posiada uprawnienia do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 

sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy 

sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia 

sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy lub innych, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. Dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; 

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

5. Zapozna się z zapisami zapytania ofertowego i nie wniesie do nich zastrzeżeń 

czego potwierdzeniem będzie parafowanie każdej strony formularza oferty; 

6. Wykaże, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert 

wykonał, co najmniej dwa badania sprawozdań finansowych; 

7.  Posiada ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej zawodu 

biegłego rewidenta. 

10. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego); 

b) Informacja (oświadczenie, wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2) o 

wykonanych usługach w okresie ostatnich trzech lat, z podaniem dat, nazw 

podmiotów, na rzecz których świadczona była usługa; 

11. Kryteria wyboru oferty: cena i doświadczenie opisane w załączniku do zapytania 

ofertowego. 

Zarząd zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również prawo 

odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek 

skutków prawnych i finansowych. 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu 

oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagana): nie dotyczy 

13. Warunki gwarancji: zgodnie z Kodeksem Cywilnym 

14. Sposób przygotowania oferty: 

mailto:rcp1@radom.net
http://www.srcp.radom.pl/


 

 

 

 
 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” 
26-600 Radom ul. Żeromskiego 5 1, tel./fax 48 360-00-46  

e-mail: rcp1@radom.net , www.srcp.radom.pl 
nr KSU 07/10/2005/133 

  

 

 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług 

szkoleniowych oraz finansowych – udzielanie pożyczek dla sektora MŚP. 

4 

 

1) Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w języku polskim, w formie 

pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem); 

2) Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego; 

3) Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w 

rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę 

uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty; 

4)  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem 

oferty, bez prawa do ich zwrotu nawet w sytuacji unieważnienia postępowania 

z jakiejkolwiek przyczyny; 

5) Wykonawca  w formularzu ofertowym podaje cenę brutto w zł za 

zrealizowanie całego zamówienia, określoną z najwyższą profesjonalną 

starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz z 

doliczonymi innymi składnikami mającymi wpływ na ostateczną cenę ( np. 

upusty, rabaty, koszty transportu, itp.); 

6) Składający ofertę powinien ją umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w 

następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, 

z adnotacją: Oferta na wykonanie usługi w zakresie badania bilansu i 

rachunku wyników Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości za 2015r.   

7) Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od daty upływu 

terminu składania ofert określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

15. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferty należy składać (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) na adres: 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 

26-600 Radom, do dnia 25 lipca 2016r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu). 

16. Pozostałe informacje: 

1) Informacje o wyborze oferty lub o innym rozstrzygnięciu postępowania, 

Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej: www.srcp.radom.pl oraz 

roześle do wszystkich oferentów drogą elektroniczną. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w 

następujących okolicznościach: 

a) Jeżeli cena oferty przekraczać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie 

mógł zwiększyć tę kwotę do ceny oferty;  
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b) Jeżeli w toku postępowania lub badania ofert ujawniona zostanie wada 

prawna lub merytoryczna w dokumentacji postępowania, która 

uniemożliwiać będzie dokonanie wyboru oferty; 

c) Jeżeli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

d) Jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie 

umowy. 

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

2) Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2) 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

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

/nazwa Oferenta/ 

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

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

/dokładny adres/ 

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

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/ 

 

Telefon  ................................................................... 

Fax   ................................................................... 

Adres e-mail  ................................................................... 

REGON  ................................................................... 

NIP   ................................................................... 

 

OFERTA 

dla Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” 

na wykonanie usługi w zakresie badania bilansu i rachunku wyników Funduszu 

Rozwoju Przedsiębiorczości w części dotyczącej środków TOR#10 stanowiącego 

wycinek z bilansu i rachunku wyników Stowarzyszenia „Radomskie Centrum 

Przedsiębiorczości” za 2015r. 

 

Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe z dnia 08.07.2016 roku przedkładam niniejszą 

Ofertę: 

 

1. Oferuję kompleksowe i zgodne z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym 

wykonanie usługi za wynagrodzeniem brutto w wysokości ……………………... 

złotych 

(słownie:..............................................................................................................................

złotych). 

2. Oświadczam, że w cenie Oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia.  

W Ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i Oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503 z późniejszymi zmianami). 

3. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia Umowy do 31 sierpnia 2016 r.  

4. Do osobistego wykonania całości zamówienia wyznaczam/y: 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………… 
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Adres zamieszkania: ………………………………………………………………… 

PESEL: ………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………………………………………………………... 

Określenie związku pomiędzy osobą wyznaczoną do realizacji usługi a Oferentem (np. 

osobiste świadczenie usług, umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, wspólnik spółki 

cywilnej itp.):  

……………………………………………………………………………………………. 

5. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam się dochowując należytej staranności z Zapytaniem 

ofertowym. Do Zapytania nie wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń i akceptuję/my jego 

treść, czego potwierdzeniem będzie parafowanie każdej strony formularza Oferty. 

6. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego niniejszą Ofertą przez okres 30 dni.  

7. Zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru mojej/naszej Oferty do zawarcia Umowy w 

terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.  

8. Oświadczam/y, że: 

a. posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

zamówienia, jeżeli obecny stan prawny nakłada na mnie/nas obowiązek 

posiadania takich uprawnień; 

b. posiadam/y polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej zawodu 

biegłego rewidenta; 

c. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie;  

d. dysponuję/my niezbędnym potencjałem technicznym oraz zasobami 

umożliwiającymi wykonanie zamówienia;  

e. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonanie zamówienia. 

9. Oświadczam/y, że nie wykonywałem/łam żadnych czynności związanych z 

przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a w celu 

sporządzenia Oferty nie posługiwałem/łam się osobami uczestniczącymi w dokonaniu 

tych czynności.  

10. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.  

11. Integralną część Oferty stanowią załączone do niej: 

 pełnomocnictwo lub kopię umowy spółki (jeżeli prawo do reprezentowania 

Oferenta w postępowaniu nie wynika z dokumentów rejestrowych); 

 oświadczenie osoby wyznaczonej do osobistego wykonania zamówienia dot. 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszej 

dokumentacji w celach przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego przez 

Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) – jeżeli inna niż Oferent; 

 inne (jakie?)………………………………… 

 
 
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej 

dokumentacji w celach przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego przez 
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Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) 
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 (miejscowość, data)   (pieczęć i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Wykaz wykonanych usług 

 

L.p. Zakres usługi (nazwa) Okres 

realizacji 

Zamawiający - zleceniodawca 

(nazwa, adres, nr tel.) 

i miejsce realizacji 

1.  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5.  

 

  

 

 

 

 

 

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

(miejsce i data wystawienia)     (podpis i pieczątka) 
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