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Dzialdowo, dnia 19.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o

przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Warmir[sko-Mazurskiego

Funduszu ,,Porgczenia 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. 231697 50 52,Fax.231697 50 54,

NIP: 571-l 6-19-647. REGON: 519586722.

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zapfiania

jest

przeprowadzenie rocznego badania Sprawozdania

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

Dzialdowie za tok 2019, bqdL za lata 2019 - 2020. Sp6lka zamierza zawrzet umowg o
przeprowadzenie badania na okres jednego roku (badanie Sprawozdania Finansowego za

rok 2019), bqdL na okres dw6ch lat (badanie Sprawozdania Finansowego zalata2019 2020), 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 1994 r. o
rachunkowoSci.

l. Zamawiajqcy udostgpni Wykonawcy dokumenty

do

badania

Sprawozdania

Finansowego do dnia 12 marca nastgpnego roku po roku badanym.
2.

W wyniku

przeprowadzenia badania Wykonawca sporuqdzi

ZamawiajEcemu sprawozdanie

i

dostarczy

z badania Sprawozdania Finansowego najp62niej

do

dnia 30 marca nastgpnego roku po roku badanym.
3.
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4.

W

z

sprawozdaniu

badania musz4 r6wnieZ zosta( om6wione wyczerpuj4co

nastgpuj4ce kwestie:

a) poziom zobowiEzan pozabilansowych Sp6lki

z tltulu udzielonych porgczeri

oraz generowane z tego tytulu dla Sp6lki ryzyko,

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

c) wysokoS6 tworzonych przez Sp6lkg odpis6w aktualizacyjnych na

nale2noSci

wynikaj4ce z wyplaconych porgczeri,

d\ czy wielkoSi aktywnego portfela porgczeniowego nie stwarza zagro2enia dla
funkcj onowania Sp6lki.

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

6. Zaplata wynagrodzenia nast4pi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury za badany rok obrotowy. Podstaw4 wystawienia
faktury bgdzie podpisany protok6l odbioru Sprawozdania z badania.

7. 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, stanowi4ce przedmiot

badania, celem zlohenia stosownych wyjaSnieri

i informacji.

8. Do zapytania ofertowego nie stosuje sig ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

III. WARUNKI

UDZIAT-U W POSTEPOWANIU

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig Wykonawcy:

a) posiadaj4cy uprawnienia

do

badania sprawozdari finansowych nadane przez

Krajow4 Radg Biegtych Rewident6w,

b) dysponuj4cy osobami odpowiednio zdolnymi do wykonania zam6wienia.

IV.

SPOSON PNZYGOTOWANIA OFERTY

l. Oferta wypelniona i
zal4cznlkiem nr

podpisana winna

byi

zlozona na fbrmularzu zgodnym z

l.

2. Wykonawca powinien sporz4dzi6 ofertg podaj4c:
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a)

VAT, ceng brutto - wyrahon4 w zlotych polskich,

ceng netto, nalezny podatek

b) informacjg o formie prowadzonej

dzialalnoSci.

3. Zalqczniki do formularza ofertowego:

a)

dokumenty Swiadcz4ce

o

uprawnieniach

i

czynnoSci bieglego rewidenta

do wykonywania

dzialalnoSci lub

wykonywaniu uslugi badania sprawozdari

finansowych,

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

c) polisg OC na prowadzon4

dzialalnoSd,

d) listg firm, w kt6rych skladaj4cy ofertg przeprowadzal w ostatnim czasie

badanie

sprawozdari fi nansowych,
e) oSwiadczenie oferenta, i2 nie zalega z oplacaniem podatk6w, oplat oraz skladek na
ubezpieczenie zdrowotne

i spoleczne.

Wszystkie dokumenty musz4 by(, zlolone

w oryginale lub kopii po$wiadczonej za

zgodnoSi z oryginalem przez Wykonawcg lub osobg uprawnion4 do podpisania oferty,
z dopiskiem ,,zazgodnoS6 z oryginalem".

V. TERMIN I SPOSOB SKLADANIA OFERT

l. Oferta powinna byd przeslana

lub

zloilona

w formie pisemnej do

dnia

26wrzefinia 2019 roku do god2.13.00 na formularzu zal4czonym do niniejszego
zapylania, za po Srednictwem

a\ poczty elektronicznej

:

na adres: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info,

lub

b) faksem na numer: 23 697 50 54, lub

c)

pocztE, kurierem, lub

d) osobiScie

na adres:

Warmit'rsko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe"

Sp. z o.o., l3-200 Dzialdowo ul. WolnoSci 4.
2.

Oferty zlo2one po terminie nie bgd4 rozpatrywane.

J.

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do uniewaZnienia postgpowania na ka2dym jego
etapie, a przed uplywem terminu skladania ofert, moze zmodyfikowai treSi zapytania

ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwlocznie przekazana wszystkim
Wykon awcom, kt6rz y otrzym
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4. W toku badania

i

oceny ofefi Zamawiaj4cy moze zqda(, od Oferent6w wyjaSnieri

dotycz4cych treSci zloZonych ofert.

sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

5. Zamawiaj4cy zastrzega

Preferowane bgd4 podmioty posiadaj4ce doSwiadczenie

w

Swiadcz4cych uslugi flnansowe oraz podmiot6w korzystaj4cych

audycie podmiot6w

z dotacji unijnych.

VI. WYNIKI I WYB6N OT'NRTY
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.

VII. POZOSTAI,E INFORMACJE
Data powstania Sp6lki 21.09.2004 r.

Kapital zakladowy Sp6lki wynosi 6.880.000,00 zt.
Suma bilansowa na dzieri 31.12.2018 rok wyniosla 56.635.925,11 zl.

IloSi zatrudnionych os6b: 14 (wg stanu nadziert 31.12.2018 r.).

VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Bo2ena Pikus

-

Dyrektor Dzialu Administracji i Marketingu

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

IX. INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie

z art. 13 Rozporz4dzenia

Parlamentu Europejskiego

i

z dnia

Rady (UE) 20161679

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob frzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych

i w

sprawie swobodnego przeplywu takich danych (RODO),

poniZej

przekazujemy infbrmacje dotycz4ce przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Warmirisko-Mazurski Fundusz
,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. z siedzib4 w Dzialdowie przy ul. Wolno5ci 4, 13-200

Dzialdowo (dalej: Sp6lka).
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Sp6lka wyznaczyla inspektora ochrony danych, z kt6rym moze sig Pani/ Pan skontaktowai
poprzez email iod@poreczenia-kredytowe.info lub pisemnie na podany powyZej adres

siedziby Sp6lki. Z inspektorem ochrony danych mozna sig kontaktowai we wszystkich
sprawach dotycz4cych przetwarzania danych osobowych oruz korzystania z ptaw zwiqzanych

z przetw arzaniem danych.
Pani/Pana dane s4 przetwarzane do przeprowadzenia postgpowania o udzielnie zam6wienia

publicznego,

w formie

zapytania ofertowego, kt6rego celem jest wyb6r najkorzystniejszej

oferty. Dane wykonawcy, z kt6rym zostanie zawarta umowa na wykonanie zam6wienia, bgd4
przetwarzane tak2e w celu wykonania zawariej umowy. Po zakonczeniu ww. postgpowania

lub po wykonaniu umowy dane osobowe bgd4 przetwarzane w celach archiwalnych, zgodnie
z wymogami prawa.

W ramach postgpowania o udzielnie zam6wienia publicznego, Pani/Pana dane przetwarzane
s4 na podstawie art. 6 ust.

I lit c) RODO, co oznacz4 2e Sp6lka

ma prawo przetwarzai dane,

poniewa2 jest

to niezbgdne do wykonania obowi4zk6w okreSlonych przepisami prawa obowi4zku wydatkowania Srodk6w publicznych m.in. w spos6b celowy i oszczgdny (ustawa

o

W przypadku

finansach publicznych).

zawarcia umowy

o

udzielenie zam6wienia

publicznego, Pani/Pana dane osobowe bEd4 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1

lit

b)

RODO, co oznacza, ze Sp6lka ma prawo przetwarzai dane, poniewaz jest to niezbgdne do
wykonania zawartej z Pani4lPanem umowy. Podstaw4 przetwarzania danych osobowych w

6 ust. I lit c) RODO, co oznaczu ze Sp6lka ma prawo
jest to niezbgdne do wykonania obowiqzk6w okreSlonych

celach archiwalnych jest art.
przetwarzai dane, poniewaz
przepisami prawa.

i osobom wsp6lpracuj 1cym ze
obowi4zk6w, podmiotom uprawnionym do ich

Pani/Pana dane osobowe s4 udostgpniane Pracownikom Spolki

Spolk4

w

zakresie powierzonych

im

otrzymania na podstawie obowi4zuj4cych przepis6w prawa oraz organom
uprawnionym do przeprowadzania w Sp6lce czynnoSci kontrolnych
dane wykonawcy, kt6rego ofbrta zostanie wybrana

i

i

osobom

audytowych. Ponadto

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia

publicznego zostan4 opublikowane na stronie internetowej Sp6lki wraz

z

infbrmacj4 o

wyniku postgpowania. Ponadto dane osobowe mog4 byi w razie potrzeby przetwarzane takhe
przez podmioty, z pomocy kt6rych Sp6tka korzysta wykonuj4c swoje zadania (np. kancelarie

prawne, podmioty zapewniaj4ce obslugE

i

bezpieczefrstwo systemu infbrmatycznego.

serwisanci system6w informatycznych, podmioty wykonuj4ce uslugi archiwizacyjne oraz
niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczaj4ce na zlecenie Sp6tki korespondencjg, biuro
sil
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informacji gospodarczej (Krajowy Rejestr Dlug6w), lub inne wykwalifikowane podmioty,
kt6rych pomoc okuhe sig niezbgdna do wykonywania zadafi Sp6lki).

Dane osobowe bqdq przetwarzane do czasu zakofrczenia postgpowania

o

udzielnie

zam6wienia publicznego. W przypadku Wykonawcy, zkt6rym zostanie zawarta umowa dane

bEdq przetwarzane takle przez okres realizacji umowy. Po zakoficzeniu realizacji
postgpowania lub po zrealizowaniu umowy, dane bgd4 przechowywane przez okres okreSlony
przepisami prawa, kt6re nakladaj4 na Sp6lkg obowi4zek archiwizowania dokument6w.

w

Podanie danych osobowych

postgpowaniu

o

udzielenie zam6wienia publicznego jest

dobrowolne, lecz niezbgdne do zlozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia
publicznego, co oznacza, 2e

w przypadku niepodania danych nie bgdzie moZliwe wzigcie

udzialu w postgpowaniu. Podanie danych osobowych w celu zawarcia

i

wykonania umowy

jest warunkiemzawarcia tej umowy.

Informujemy tak2e, 2e w kahdym czasie przysluguje Pani/Panu prawo dostEpu do danych
osobowych, jak r6wniez prawo Zqdania ich sprostowania. Prawo do usunigcia danych, prawo

do

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do

sprzeciwu, przysluguje w przypadkach

i

na zasadach okreSlonych odpowiednio w art. 17-22

RODO. JeZeli uwaLa Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

o

ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych).

ut&owski

Zal4czniki:
Zal1cznik nr

I - Formularz ofertowy.

Zal4cznik nr 2 - W z6r umowy.
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