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Dzialdowo, dnia I 1.10.2017r.

ZAPYTAI\IE OFERTOWE

o

przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Warmirisko-Mazurskiego

Funduszu ,rPorgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie.

r.

ZAMAWTAJACY
Warmirisko-Mazurski Fundusz,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie,

ul. WolnoSci 4, 13-200 Dzialdowo, Tel. 23/697 50 52,Fax.231697 50 54,
NIP: 571-l 6-19-647. REGON: 519586722.

U.

PRZEDMIOTZAPYTAIIIA
Przedmiotem zapylania

jest

przeprowadzenie rocznego badania Sprawozdania

Finansowego Warmirisko-Mazurskiego Funduszu,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o. o. w

Dzialdowie za rok 2017, b4d? za lata 2017,2018. Sp6tka zamierza zawrzef umowg o
przeprowadzenie badania na okres jednego roku (badanie Sprawozdania Finansowego za

rok 2017), bqd2 na okres dw6ch lat (badanie Sprawozdania Finansowego za lata
2017,2018), natomiast nie przewiduje sig przedluhenia umowy na kolejne okresy.
Badanie rocznego Sprawozdania Finansowego Sp6lki jest badaniem dobrowolnym - nie
podlegaj4cym badaniu ustawowemu w mySl art. 64 ustawy

z dnia 29 wrzeSnia

1994r. o

rachunkowoSci (Dz.U. z2016r. poz. 1047).

l.

Zamawiaj4cy udostgpni Wykonawcy dokumenty do badania sprawozdania do dnia
12 marca nastgpnego roku po roku badanym.

2. W wyniku przeprowadzenia badania Wykonawca sporzqdzi

i

dostarczy

Zamawiajqcemu sprawozdanie zbadanianajplfiniej do dnia 29 marcanastgpnego roku
po roku badanym.

3.

Sprawozdanie

z badania zostanie sporz4dzone w jgzyku

polskim

i

dostarczone

Zamawiajqc emu w czterech egzernplarzach.
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4. W sprawozdaniu

z

badania musz4 r6wnie2 zosta(, om6wione wyczerpuj4co

nastgpuj4ce kwestie:

a) poziom zobowiqzah pozabilansowych Sp6lki
or:Lz generowane z tego

z tytulu udzielonych porgczeri

tytulu dla Sp6lki ryzyko,

b) spos6b tworzenia rezerw zwi1zanych z dzialalnoSci4 porgczeniow4 i adekwatnoSi
ich wysoko6ci do poziomu ryzyka,

c) wysoko5d tworzonych przez Sp6lkg odpis6w aktualizacyjnych na

naleZnoSci

wynikajqce z wyplaconych porgczeri,

d) czy wielkoSd aktywnego portfela porgczeniowego nie stwarza zagroZenia dla
funkcjonowania Sp6lki.

5. Miejscem badania bgdzie siedziba Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia
Kredytowe" Sp. z o. o. w Dzialdowie, ul. Wolnofici 4,13-200 Dzialdowo.

6. Wykonawca w razie koniecznoSci zobowi4zuje sig bez dodatkowego wynagrodzenia
do uczestnictwa bieglego rewidenta badaj4cego Sprawozdanie Finansowe za dany rok,

w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wsp6lnik6w opiniuj4cych lub
zatwierdzaj4cych Sprawozdanie Finansowe

za dany rok, stanowiqce przedmiot

badania, celem zloLenia stosownych wyjaSnieri

i informacji.

7. Do zapytaria ofertowego nie stosuje sig ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

III. WARUNKI PLATNOSCI
Zaplata wynagrodzenia nast4pi przelewem
ZLECENIOBIORCQ,

na

rachunek bankowy wskazany przez

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZLECENIOBIORCQ

prawidlowo wystawionej faktury zabadany rok obrotowy. Podstaw4 wystawienia faktury jest
podpi sanie przez ZLEC ENIOB I ORC E protokolu odbioru Sprawozdan ia z badania.

albo

Zaplata wynagrodzenia nastqpi przelewem

na rachunek bankowy

wskazany przez

ZLECENIOBIORCE, w nastgpuj4cych ratach i terminach:
a)

kwota

(slownie:
zlotych brutto)
za badanie roku obrotowego 2017 w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
..... zl brutto

ZLEC ENIOB I ORC E prawidlowo wystawionej faktury,
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b)

kwota

..... zl brutto

(slownie:

zlotych bruffo)

za badanie roku obrotowego 2018 w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
ZLEC EN I OB IORCE prawidlowo wystawionej faktury.

Podstaw4 wystawienia faktury przez ZLECENIOBIORCE

jest

podpisanie

przez

do badania sprawozdaf finansowych nadane

przez

ZLECENIODAWCE protokolu odbioru Sprawozdania z badania.

IV. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANTU

l. O udzielenie

zam6wienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy:

a) posiadaj4cy uprawnienia

Krajow4 Radg Bieglych Rewident6w,

b) dysponuj4cy osobami odpowiednio zdolnymi do wykonania zam6wienia.

2. Przed uplywem terminu skladania ofert, w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach

treSi zapytania ofertowego.

Zamawiaj1cy moZe zmodyfikowai

Dokonana

modyfikacja zostanie niezwlocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, kt6rzy
otrzymal i zapytanie

V.

fertowe.

o

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

l.

Oferta wypelniona
zalqcznikiem nr

i

podpisana winna

byi

zlohona na formularzu zgodnym z

l.

2. Wykonawca powinien sporz4dzi6 ofertg podaj4c:
a)

ceng netto, nale2ny podatek

b) informacjg o formie

VAT, ceng brutto - wyraZonq w zlotych polskich,

prowadzonej dzialalno6ci.

3. Zal4czniki do formularza ofertowego:

a)

o

dokumenty Swiadcz4ce

uprawnieniach

czynnoSci bieglego rewidenta

i

do wykonywania dzialalno5ci lub

wykonywaniu uslugi badania sprawozdari

finansowych,

b) aktualny wpis do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej lub odpis wlaSciwego rejestru
gospodarczego,

c) polisg OC na prowadzon4 dzialalnoSi,
d) listg firm, w kt6rych skladaj4cy ofertg przeprowadzal w ostatnim czasie

badanie

sprawozdafi finansowych,
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e) oSwiadczenie oferenta, i2 nie zalega z oplacaniem podatk6w, oplat oraz skladek na
tbezpieczenie zdrowotne i spoleczne.

Wszystkie dokumenty musz4 byc zlohone

w oryginale lub kopii

poSwiadczonej za

zgodnoSi z oryginalemprzez Wykonawcg lub osobg uprawnionq do podpisania oferty,
z dopiskiem ,,zazgodnoSi z oryginalem".

VI. TERMIN I SPOSOB SKI,ADANIA OFERT

l. Oferta powinna byi

lub zlohona w formie pisemnej do dnia
18 patilziernika 2017 roku do goilz. f3.00 na formularzu zal4czonym do
przeslana

niniej szego zapytania, za poSrednictwem:

a) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info,
b) faksem na numer: 231697 50 54,

c)

pocztq, kurierem lub osobiScie na adres:

Warmirisko-Mazurski Fundusz,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o., I 3-200
Dzialdowo

ul. WolnoSci

4.

2. Oferty zlolone po terminie nie

bgd4 rozpatrywane.

3. Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert do zmian swojej oferty
lub jej wycofania.
4. W toku badania

i

oceny ofert Zamawiaj4cy mole 24da(, od Oferent6w wyja5nieri

dotycz4cych tre5ci zloZonych ofert.

5. Zamawiaj4cy zastrzega

sobie prawo do swobodnego wyboru

Preferowane bgd4 podmioty posiadaj4ce doSwiadczenie

w

oferty.

audycie podmiot6w

Swiadcz4cych uslugi finansowe oraz podmiot6w korzystaj4cych z dotacji unijnych.

VII. WYNIKI I WYB6R OFERTY
Wyniki i wyb6r oferty zostanie ogloszony po zaakceptowaniu Wykonawcy przez Radg
Nadzorcz4 Sp6lki:

- w siedzibie Warmirisko-Mazurskiego

Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o.

w Dzialdowie,
- na stronie internetowej pod adresem : www.poreczenia-kredytowe.info.

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany telefonicznie.
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VIII. POZOSTALE INFORMACJE
Data powstania Sp6lki 21.09.2004 r.

Kapital zakladowy Sp6lki wynosi 6.880.000,00 zl.
Suma bilansowa na dzieri 31.12.2016 rok wyniosla 51.762.896,32 zl.
Ilo$6 zatrudnionych os6b: (wg stanu na dziefi3l.12.2016 r.)

-

13.

IX. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAI(TU
Bo2ena Pikus

-

Dyrektor Dziatu Adminisfacji i Marketingu

tel.23 697 50 52, kom. 666 055 908, fa:(. 23 697 50 54,
e-mail : bz@por eczenia-kredytowe. info

Zilqczniki:
Zalqczlluk nr

I - Fomrularz ofertowy.

Zalqcznk nr 2 - W z6r umowy.
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