Zabrze, dn.22 grudnia 2014 r.

L.DZ. 6253/DGK/AE/2014
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badania i oceny rocznego sprawozdania finansowego
za lata 2014-2016
Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia
Termin realizacji zamówienia (wypełnia Komórka Zamawiająca) :
Rok 2014 – do 15 kwietnia 2015 roku
Rok 2015 – do 15 kwietnia 2016 roku
Rok 2016 – do 15 kwietnia 2017 roku
Kryteria oceny ofert – cena / termin realizacji / specyfikacja techniczna:

100 % cena

Uwagi:
Oferta powinna zawierać:
a/dokładne oznaczenie oferenta - imię i nazwisko / nazwę/ firmę/ oraz adres / siedzibę/, NIP, Regon,
b/ cenę,
c/ podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta,
d/ dokument potwierdzający, iż osoba która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentacji oferenta
/odpis KRS, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo/,
e/zawierać oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
f/odpis decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych.
g/ oświadczenie o niezależności i bezstronności biegłego rewidenta wobec jednostki.
h/ harmonogram wykonania umowy
Oferta powinna zostać złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i
czasie określonym w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych ulegają
odrzuceniu.
Zastrzeżenia zamawiającego:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert
bez rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny, jak również do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez
uzasadnienia.
Termin składania ofert: 31 grudnia 2014 do godz. 10:00.
Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres:
oferty@muzeumgornictwa.pl.
…………………………………
Z-ca Dyrektora/
Upoważniona Kadra Zarządzająca
Załącznik:
- Formularz Ofertowy
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*niepotrzebne skreślić
Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie dostawy / usługi/roboty budowlane* o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze
Sprawę prowadzi: Mirosława Skurtys - Bayer, tel. 32 630 20 91 wew. 2231, fax. 32 277-11-25,
e – mail: oferty@muzeumgornictwa.pl.
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usługi badania i oceny rocznego sprawozdania finansowego za lata 2014-2016

III. Nazwa i adres WYKONAWCY
............................................................................................................................................................
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ( łączna wartość za okres 3 lat- zg. z tabela poniżej ) za :
netto : .......................PLN tj. słownie : .............................................................................................
brutto : .......................PLN tj. słownie : ............................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości : ………% w kwocie ......................... .
słownie : ......................................................................................................
LATA ŚWIADCZENIA USŁUGI
ZA ROK 2014
ZA ROK 2015
ZA ROK 2016
RAZEM

WARTOSC NETTO

WARTOSC BRUTTO

Deklaruję termin płatności ………….. dni.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, że zapoznałam się z treścią ogłoszenia, projektu umowy i akceptuję zapisy w nich zawarte
bez zastrzeżeń.
3. Załącznikiem do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
a/ dokument potwierdzający, iż osoba która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentacji oferenta
/odpis KRS, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo/,
b/odpis decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych.
c/ oświadczenie o niezależności i bezstronności biegłego rewidenta wobec jednostki.
d/ harmonogram wykonania umowy
................................, dn. ............................

..................................................................
(podpis(y) i pieczęcie osób upoważnionych
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do reprezentowania Wykonawcy)
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