Katowice,dnia 27.to.zo17r.
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ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamÓwienia o wartościnieprzekraczającej
3o.ooo euro
przyu|.Raciborskiej
AkademiaSztukPięknychw Katowicach
37,4o-o74Katowice
zaPraszado składania
ofertyna badaniesprawozdaniafinansowegoAkademii Sztuk Pięknych
w Katowicachza rok zo-t7
f nazwazamÓwieniaI
I.

SPECYFIKACJAZAMOWIENIA

l. Szczego}owy
opis przedmiotuzamÓwienia:
PrzedmiotemniniejszegozamÓwieniajest: Przeprowadzenie
badaniasprawozdaniafinansowego
okres od ol.ol.zot7do 3l..lz.zol7roku d|a AkademiiSztuk
za rok obrotowyzol7 obe)mujący
Pięknych
w Katowicach,
ul. Raciborska37,4o-o74Katowice.
Zakres przedmiotuzamÓwienia obejmuje przeprowadzeniebadania zgodnie z obowiqzującymi
t994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2016r, Poz. 1c.47z ?oŹn.
Przepisamiustawyz dnia 29 Września
biegtegorewidentai raportu uzupdniajqcego z
zm,) wraz ze SParządzeniemopinii nieza|eŻnego
przeprowadzonegobadania.
t

BadanieSprawozdaniafinansowegozostanie PrzeProwadzoneprzez osoby majqce u prawnienia
rewidentÓw.
rewidentowWPisanychna Iistębieg.łych
bieg,lych
Zamawiajqcy:
AkademiaSztuk Pięknychw Katowicach
u l . R a c i b o r s k3a 7
4o-o74 Katowice

informacje:
Dodatkowe
posiadającą
AkademiaSztuk Pięknychw Katowicachjest par,lstwową
szkołąwyż.szą
osobowość
prawnq,sPrawozdaniefinansowepodlegacorocznemubadaniuprzez bieglegorewidenta.Suma
bilansowaza rokzo.16wynosiła63 91 39z,4zzł,przychodyze sprzedaiyi zrÓwnanez nimiw zo16
r. to 19 325o9z,6z zł.Ewidencjaksięgowaprowadzonaiest komputerowo'Przeciętnezatrudnienie
w zol6 rokuto 186osÓb.
WspÓ|nyStownikZam wieri (CPV) 79zlzloo-4 usługiaudytufinansowego
z. Zamawiający,nie dopuszczaskładaniaofertczęściowych.

' S k r e ś |oi cd p o w i e d n i o

3. opis warunkówjakie musi spełniaćWykonawca
Wykonawcawinienposiadaćudokumentowane
uprawnieniabiegłegorewidentawpisanegona
|istębiegtychrewidentów,wiedzęi doświadczenie
w zakresiebadaniasprawozdańfinansowych
ucze|nipub|icznych.Na potwierdzeniepowyższegoWykonawcaskładaoświadczenie
oraz
doręczadokument,o którymmowaW pkt Il.2tiret3'
4. PrzesłankiwyłączeniaWykonawcyz postępowania:
a) Zamawia|ący
wyk|uczyz Postępowaniao udzieleniezamówieniaWykonawców na podstawie
przepisów arI.24ust: pkt.lz)-zz) ustawy- Prawozamówieńpub|icznych
b) DoDATKoWo ZAMAW|A\ĄCY PRzEWlDUlE WYKLU.ZENlE WYK)NAWCY (przesłanki
t$y]tątywlp określone
w art'24 ust,5 Pkt. l i z pzp)
5' Pozostałewymagania Zamawiającego:
6. Miejscewykonaniausługiu|. Raciborska37,4o-o74Katowice
7. Termin rea|izaciizamówienia: rozpoczęciedo lo dni od podpisania umowy' zakończenie
do 3o kwietniazolS r.
8. Termin płatności
: l4 dni od otrzymaniafaktury.
9. Gwarancja i rękojmia: Wykonawcawinien udzie|ićZamawiajqcemugwarancjii rękojmi,
na okresco najmniejlz miesięcyod datyodbioruprzedmiotuumowy.
||.

SPosoB ZŁoZEN|AoFERTY
l. Wykonawcaskładaofertę na formu|arzuofertowymsporządzonymwg za)tączonego
wzoru
(załqcznik
nr l do zapytaniaofertowego).
z. Do ofertyWykonawcawinien załączyci
o Oświadczenie
o brakuprzesłanek
do wykluczenia
z postepowania
o udzie|enie
zamówienia
(Załącznik
nr z) niepod|eganiu
wykluczeniu.
o Kopię aktuaInegoodpisu z właściwego
rejestru Iub centralnejewidencji informacji
gospodarczej.
usług- z podaniemZakresuusługi,Podmiotuna
3. Wykazwykonanych/|ubwykonywanych
rzeczktóregobyławykonana,daĘ wykonaniausługi
4. Cena podana w ofercie powinna byĆ wyrażonaw złotychpo|skich z dokładnościq
do dwóch miejsc po przecinku i powinna uwzg|ędniaćwszystkie koszty niezbędne
do prawidłowego
wykonaniazamówienia.
5' Terminzwiązaniaofertąwynosi3o dni.
6' ofertę z nazwą zamówienia na|eży przesłaĆW terminie do Qh....,',..o.,7
roKu
godz. l o.oo. e-mai Iem na adres:bbętęk@q.sp..
ką!9w|gę.p.l.
7. Przed podpisaniem Umowy Wykonawcawinien dostarczyć oryginały dokumentów
wskazanych
w pkt z
8. osoba uprawnionado kontaktuz !(ykonawcami:
BeataBerek!bę1ek@a9p.ka1oytcę.p!.
I I I . O C E N AO F E R T
r. Kryteriumocenyofert:
Cenaroo. 7o
.
2. Zamawiający
zastrzegasobieprawounieważnienia
postępowania
bez podaniaPrzyczyny.
^

3 . W toku badania i oceny ofert ZamawiajqcymoŻe żqdac od WykonawcÓw wyjaśnieri
do nich dokumentÓw ioświadczen.
dotyczqcychtreścizłoŻonychofert,a takze załqczonych
W przypadkubraku oświadczen|ub dokumentÓww ofercie,Zamawiającymoie zwrÓcić się
do Wykonawcyo ich uzupetnieniew wyznaczonymprzez siebie terminie.Nie udzielenie
|ub nie uzuPetnienie
dokumentÓwskutkowacbądzienie ocenianiem
odpowiedzi,wyjaśnieri
i uzupełnienia
złoionychdokumentÓw nie mogq Prowadzic
ofertyWykonawcy.Wyjaśnienia
do zmianytreścioferty
zamieści
4. lnformacjęo wyborzeofertyIub uniewaznieniupostępowaniaZamawiajqcy
ofertę.
na stronie internetowejZamawiajqcegooraz prześleWykonawcom, ktÓrzy złoŻy|i

ZAMAWIAJĄc
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NinieiszezaPytanieofertowezamieszcza się:

.

lntoni
I

Cygan

........................
asP.katowice.Pl
na stronieinternetowei
Zamawiajqcego
Pod nr...........................,
ptpZ w Biuletynie Informac

ZałĄczniki:
l . Formu|arzofertowy.Załqcznikn r t
2, oświadczenieWykonawcy.7atqczniknr z

