
 
 

Załącznik nr 1  

 
WZÓR OFERTY 

Z  ZAŁĄCZNIKAMI 
 

………………………………..                   ………………. dnia……………..  2019 r. 

Pieczątka firmowa Wykonawcy             

…………………………….. 

adres e-mailowy Wykonawcy  

…………………………….. 

Nr KRS                                 

        Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości  

                                                                                                 ul. Lęborska 3 B, 80-286 Gdańsk                                                                                

O F E R T A 

                                                                           

1. W odpowiedzi na Zaproszenie do składania Ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania 
finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości  za rok obrotowy 2019 oferujemy przeprowadzenie 
badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy  2019  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności Ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. 
2019 poz. 351) oraz Ustawą z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn.zm.) oraz Umową. W wyniku przeprowadzonego 
badania sprawozdania finansowego za rok 2019  biegły rewident sporządzi na piśmie sprawozdanie z 
przeprowadzonego badania zgodnie z krajowymi standardami badania, przepisami Ustaw wskazanych w 
niniejszym ustępie oraz wzorem Umowy załączonym  do Zaproszenia do składania Ofert. Dodatkowo 
sporządzi  informację w formie analizy finansowej. Wspominana analiza finansowa powinna zawierać:  
porównanie bilansu,  rachunku zysków i strat oraz wyliczonych na ich podstawie wskaźników za trzy 
kolejne lata wraz z wnioskami podsumowującymi. 
   

za podaną niżej cenę ryczałtową wyrażoną w PLN:  
 

a) Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019: 

cena netto ...............................................zł 

23%  podatek VAT: ..................................zł 
cena brutto .............................................zł   

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………...) 
 
 
2. Przedmiot Umowy zobowiązujemy się wykonać w następującym terminie:  

a) w stosunku do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019:  
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- rozpoczęcie badania  od dnia podpisania umowy 
- zakończenie badania w dniu 31 marca  2020r. 
- przekazanie sprawozdania z badania w dniu 31 marca 2020 r. 

b) w stosunku do wykonania analizy finansowej zakończenie i przekazanie analizy finansowej do dnia  
     31 marca 2020 r.  
 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 
zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w przypadku wyboru naszej Oferty.  

 
4. Oświadczamy, że usługi będące przedmiotem zamówienia wykonane będą  przez zespół w składzie:  

a) Kluczowego biegłego rewidenta w osobie …………………………………………………….. 

b) Biegłego rewidenta w osobie ………………………………………………………………………… 

 
5. Warunki płatności: 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowej faktury.  
 
 
Załączniki:  
 
1.Oferta wraz z załącznikami ( …………. sztuk ) 
1/1. ……………………………………………………………… 
1/2. ……………………………………………………………… 
1/3. ……………………………………………………………… 
1/4 ……………………………………………………………….  
1/5 ………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ________________________                             ________________________________________ 

miejscowość, data                                         pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli    
                                                                                                         Wykonawcy  
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Załącznik Nr 1/1 

................................................. 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że: 

1.posiadam uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania,  

2.posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3.znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

    ________________________                             ________________________________________ 
miejscowość, data                                         pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli    
                                                                                                         Wykonawcy  
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 Załącznik nr 1/2 

..........................................        

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

                                                            OŚWIADCZENIE 

o braku zaległości podatkowych na dzień składania Oferty na usługę badania sprawozdania  
finansowego  Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2019 . 

 

 

Oświadczamy, że na dzień składania Oferty na badanie sprawozdania   finansowego Gdańskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2019  …………………………………………………………………………………………….*  

nie posiadamy  zaległości podatkowych. 

 

 

 

 

    ________________________                             ________________________________________ 
miejscowość, data                                         pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli    
                                                                                                         Wykonawcy  

 

 

 

 

 

*należy wpisać oznaczenie firmy Wykonawcy 
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Załącznik nr 1/3 

..........................................  

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne na dzień składania 
Oferty na  usługę badania sprawozdania  finansowego  Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok 
obrotowy 2019. 

 

Oświadczamy, że na dzień składania Oferty  na usługę badania sprawozdania  finansowego  Gdańskiej 

Fundacji Przedsiębiorczości rok obrotowy 2019 .…………………………………………………………………………………..…* 

nie posiadamy zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

 

 

 

 

 

 

    ________________________                             ________________________________________ 
miejscowość, data                                         pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli    
                                                                                                         Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

*należy wpisać oznaczenie firmy Wykonawcy 
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Załącznik Nr 1/ 4 

............................................. 
pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

Doświadczenie w badaniu Fundacji kluczowego biegłego rewidenta oraz biegłego rewidenta 
przewidzianych do wykonania usługi badania sprawozdania  finansowego  Gdańskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2019 

Rok, w 

którym dana  

osoba 

dokonała 

badania 

sprawozdania 

finansowego 

Imię i 

Nazwisko 

oraz numer 

ewidencyjny 

biegłego 

rewidenta 

Nazwa Fundacji, w 

których dana osoba 

dokonała badania 

sprawozdania 

finansowego 

Adres Fundacji, w 

których dana osoba 

dokonała badania 

sprawozdania 

finansowego 

Numer telefonu 

Fundacji, w 

których dana 

osoba dokonała 

badania 

sprawozdania 

finansowego 

 

2017 

    

 

2018 

 

    

 

2019 

 

    

  

 

 ................................................................................................................... 

                                                        Podpis i pieczątka osoby (-ób ) upoważnionej ( -ych ) 
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Załącznik Nr 1/5 

 

............................................. 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

Doświadczenie Wykonawcy w badaniu Fundacji 

Rok, w którym 

Wykonawca 

dokonał badania 

sprawozdania 

finansowego 

Nazwa Fundacji w  której 

Wykonawca  dokonał 

badania sprawozdania 

finansowego  

Adres Fundacji w której 

Wykonawca dokonał 

badania sprawozdania 

finansowego  

Numer telefonu 

Fundacji w której 

Wykonawca  

dokonał badania 

sprawozdania 

finansowego 

 

 

2017 

   

 

 

2018 

 

   

 

2019 

 

   

 

 

 ................................................................................................................... 

                                                        Podpis i pieczątka osoby (-ób ) upoważnionej ( -ych ) 

 


