
 

 
Gdańsk, dnia 04.10.2019 roku  

                                                                                

Zaproszenie do składania Ofert 

na usługę badania sprawozdania  finansowego  Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości 

 za rok obrotowy 2019 r. 

 

Rada Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości  z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3 B, 80-386 Gdańsk, NIP 

5832907440, KRS 0000234045 zaprasza do składania  Ofert na badanie sprawozdania finansowego 

Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

I. 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości za rok obrotowy  2019  zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności 

Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351) oraz Ustawą z dnia 11.05.2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z 

późn.zm.) oraz Umową. W wyniku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2019  

biegły rewident sporządzi na piśmie sprawozdanie z przeprowadzonych badań zgodnie z krajowymi 

standardami badania oraz przepisami Ustaw wskazanych w niniejszym ustępie.  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. 

 

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnego sprawozdania z badania  

sprawozdania finansowego oraz zakończenia i przekazania analizy finansowej upływa dnia 31 marca 

2020r. 

 
II.  

1. Oferta może zostać złożona w jednej z niżej wymienionych form: 

1) papierowej – osobiście / kurierem / pocztą - w siedzibie / na adres Zamawiającego: 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, sekretariat, 

p. 1.17.11. 

2) elektronicznej - na adres email:. a.mikowska-pytel@gfp.com.pl 

2. Termin złożenia Oferty do dnia 17.10.2019 r godz. 10:00 (dotyczy formy papierowej  

i elektronicznej) liczy się data wpływu Oferty do Zamawiającego.  

3. Zaleca się, aby Oferta złożona w formie papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta 

w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

4. Oferta złożona w formie elektronicznej musi stanowić jeden plik (Formularz Ofertowy wraz z 

załącznikami) i stanowić podpisany skan dokumentu.  

5. Oferta wraz z wszystkimi składanymi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być 

dołączone do Oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.  

6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Wykonawca - w przypadku składania Oferty w formie papierowej - powinien umieścić ją  

w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić 

nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta dot. postępowania na badanie sprawozdania 

finansowego. Nie otwierać do dnia 17.10.2019 r do godz. 10:15“ 
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8. Wykonawca - w przypadku składania Oferty w formie elektronicznej - powinien umieścić 

następujący temat wiadomości: „Oferta dot. postępowania na badanie sprawozdania 

finansowego. Nie otwierać do dnia 17.10.2019 r do godz. 10:15 .“ 

9. Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert, może wprowadzić zmiany  

do złożonej Oferty. Wprowadzenie zmian należy dokonać z dopiskiem „Zmiana Oferty”. 

10. Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert może wycofać swoją Ofertę poprzez wysłanie 

e-mailem informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej Oferty, pod warunkiem, iż informacja 

ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania Ofert. 

11. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie 

później niż w terminie składania Ofert – że nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone 

klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w 

sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty Oferty.  

12. Złożone Oferty zostaną otwarte w dniu 17.10.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego. 

Oferta złożona po upływie zakreślonego wyżej terminu pozostanie bez rozpoznania.  

13. Do Oferty należy załączyć: 

1) Oświadczenia wg wzoru -  Załącznik Nr 1/1 

2) Oświadczenia o braku zaległości podatkowych- Załącznik Nr 1/2 

3) Oświadczenia o braku zaległości w opłacaniu składek zdrowotnych i społecznych- Załącznik Nr 

1/3 

4) Doświadczenie w badaniu Fundacji,  osoby przewidzianej do badania sprawozdania finansowego 

- Załącznik Nr 1/4 

5) Doświadczenie Wykonawcy w badaniu Fundacji -  Załącznik Nr 1/5 

 

14. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w Ofercie nie 

podlega zmianom.  

15. Kryteria oceny Ofert – 100% cena. 

16. O wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadomi składających Oferty  za 

pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego w terminie do dnia 07.11.2019r. Dodatkowo 

Wykonawca, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany 

telefonicznie oraz na adres poczty elektronicznej wskazanej w Ofercie.   

17. Zamawiający może unieważnić postępowanie w następujących przypadkach, gdy: 

1) Nie złożono żadnej Oferty. 

2) Cena najkorzystniejszej Oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia. 

3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć. 

4) Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.  

18. Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia skutecznego przekazania Wykonawcy 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej Oferty. 

19. Zamawiający może odrzucić Ofertę jeżeli jest niekompletna. 

20. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny.  
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21. Od czynności Zamawiającego w postępowaniu nie przysługuje odwołanie. Postępowanie nie jest 

prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29.11.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 

2018 r. poz. 1986 z późn.zm.).  

22. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Główna Księgowa p. Anna Mikowska-Pytel pod 

numerem telefonu (58) 7316535 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00. 

 

 

Załączniki: 

 

1. Załącznik Nr 1   - Wzór Oferty wraz z załącznikami: 

1) Załącznik Nr 1/1 - Wzór Oświadczenia dot. potencjału Wykonawcy  

2) Załącznik Nr 1/2 - Wzór Oświadczenia o braku zaległości podatkowych  

3) Załącznik Nr 1/3 - Wzór Oświadczenia o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie    

                                 zdrowotne i  społeczne  

4) Załącznik Nr 1/4 - Doświadczenie w badaniu Fundacji  osoby przewidzianej do badania  

                                 sprawozdania finansowego  

5) Załącznik Nr 1/5 - Doświadczenie Wykonawcy w badaniu Fundacji  

2. Załącznik Nr 2   -  Wzór umowy o badanie sprawozdania finansowego 

3. Załącznik Nr 3   -  Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami: 

1) Załącznik Nr 3/1 - Wzór Cel i zakres przetwarzania danych osobowych  

2) Załącznik Nr 3/2 - Wzór powiadomienia o podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych  

3) Załącznik Nr 3/3 - Wzór listy Podwykonawców przetwarzających 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


