
 

 

 Katowice, dnia 30.11.2021r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy  

Prawo zamówień publicznych, gdyż jego wartość nie przekracza 130  000,00 złotych  

 

 

1. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na badanie sprawozdania finansowego 

za rok 2021 zapraszamy do składania ofert.  

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 dla 

Śląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, 40-599, ul. Żeliwna 38 

sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2021 roku, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz.217), 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 2016 r poz. 1000 z późn. zm.) oraz normami wykonywania zawodu 

ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

3. Warunki zamówienia określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania („Wzór umowy”), 

natomiast informacje charakteryzujące jednostkę zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego 

zapytania. 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówieni: od daty zawarcia umowy do 01.03.2022r. 

5. Zapraszający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 

6. Oferty należy przesłać na adres e mail: a.strzyzewski@sfr-slaskie.pl, do dnia 09.12.2021 r. do godz. 

15:00. Wiadomość powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Badanie sprawozdania 

finansowego za rok 2021” 

7. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów 

prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa  na podstawie 

dokumentu potwierdzającego to uprawnienie dołączonego do oferty. 

8. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że: 

1) zrealizował co najmniej 3 zamówienia porównywalne z niniejszym, przez co rozumie się 

przeprowadzenie badania bilansu w jednostce – za lata 2016 – 2020; 

2) wskazany kluczowy biegły rewident przeprowadził co najmniej 3 badania bilansu za lata 2016 – 

2020; 

3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,  

4) wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego; 

5) kluczowy biegły rewident wpisany jest na listę biegłych rewidentów;  

6) zostaną spełnione warunki określone w art. 69 - 73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. 
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9. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia wymagań określonych na podstawie:  

1) w zakresie pkt 8.1) –załączonych dowodów dotyczących w/w usług określających, czy te usługi 

zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 

zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 

2) w zakresie pkt 8.2) – oświadczenia kluczowego biegłego rewidenta (Załącznik nr 4 do Zapytania); 

3) w zakresie pkt 8.3) – załączonej kserokopii polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku 

innego aktualnego dokumentu potwierdzającego wymagania wraz z dowodem opłacenia składek; 

4) w zakresie pkt 8.4) oraz pkt 8.5) – załączonego stosownego zaświadczenia o wpisie na listę 

podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru oraz daty 

wpisu oraz stosownego zaświadczenia o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem 

numeru oraz daty wpisu; 

5) w zakresie pkt 8.6) – załączonego oświadczenia Wykonawcy. 

10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

11. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od terminu przewidzianego na złożenie ofert. 

12. Wszelkie pytania dotyczące zapisów niniejszego Zaproszenia do składania ofert proponuje 

się kierować na  adres: a.strzyzewski@sfr-slaskie.pl 

13. Proponuje się, aby Wykonawcy na wniosku kierowanym do Zapraszającego zawierającym 

prośbę o wyjaśnienia umieścili adres e – mail, na który Zapraszający może kierować 

odpowiedzi. 

14. Kryterium oceny ofert: 100 % cena. 

15. W toku weryfikacji i oceny ofert Zapraszający może wezwać Wykonawców do złożenia 

wyjaśnień bądź uzupełnień formalnych w wyznaczonym przez Zapraszającego terminie. 

16. Zapraszający poprawi w ofercie omyłki: 

a) rachunkowe, 

b) pisarskie, 

c) inne nie powodujące istotnej zmiany treści oferty. 

17. Zapraszający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania 

przyczyny. 

18. Zapraszający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z zaproszonymi 

Wykonawcami, którzy złożyli oferty w ramach niniejszego postępowania. Do negocjacji 

zaprasza się wyłącznie Wykonawców, których oferty spełniają wymagania wynikające 

z Zaproszenia oraz nie podlegają odrzuceniu z innych przyczyn. 

19. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, oraz ustawy o Ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U z. 2019 poz. 

1871 z późn.zm) informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 
z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 reprezentowany przez Prezesa. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie Zaproszenia do składania ofert do 

którego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień 
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publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129z późn. zm.) ustawy nie stosuje się ponieważ wartość 

zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł  

•  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 

2001r – ustawa o dostępie do informacji publicznej; 

•  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy 

•  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie art. 2 ust. 1 ustawy Pzp;  

•  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doty-

czących, przypadku gdy wykonanie obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 

RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

•  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – 

skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.  

•  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

1. Do oferty należy dołączyć: 

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia  

2) Dokumenty, które potwierdzają spełnienie wymagań Zapraszającego – wskazane w pkt 9 

w tym Oświadczenie stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania. 

3) Wypełniony oraz podpisany Harmonogram badania sprawozdania finansowego – 

załącznik nr 5 do Zapytania. 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje osoba nie 

wymieniona w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy. 



 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty; 

2. Karta informacyjna Zamawiającego. 

3. Wzór umowy. 

4. Oświadczenie 

5. Harmonogram badania sprawozdania finansowego 

 

 

Zapraszający 

 Prezesa Zarządu 

 Łukasz Oprawski 

 


