ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
90-562 Łódź , ul. Łąkowa 11
NIP: 7272755012
REGON: 100804793
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień
publicznych)
Znak sprawy : …………………………….
Roboty budowlane

•

Dostawy

•

Usługi

X

1. NAZWA ZAMÓWIENIA
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi za 2012 rok oraz sporządzenia w 5 egzemplarzach pisemnej opinii wraz
z raportem, o tym czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik
finansowy badanej jednostki zgodnie z wymogami art. 65 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U.2009.152.1223 t.j. z późn. zm.). Niniejsze zamówienie realizowane jest bez
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907), zgodnie z art. 4 ust. 8.
3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POIiŚ
 zamówienie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
X zamówienie nie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
4. OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
Agnieszka Wesołowska, tel. 42 663 41 21

5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA lub TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Oczekiwany termin zakończenia badania:
a.
wstępnego – do 28.02.2014 roku,
b.
ostatecznego dostarczenia opinii – do 18.03.2014 roku.
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (jeżeli dotyczy):
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
a.

posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 07 maja

2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649) i spełnia warunki o bezstronnej i
należytej opinii o sprawozdaniu finansowym wymagane w art. 56 ww. ustawy o biegłych rewidentach;
b.

posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie do przeprowadzenia badań, tj. przeprowadzał

badanie sprawozdań finansowych w minimum 15 podmiotach okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
(pożądane jest aby wśród badanych podmiotów znajdowały się fundusze ochrony środowiska i
gospodarki wodnej oraz jednostki sektora finansów publicznych);
c.

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zmówienia;
d.

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie

zamówienia.

7.INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY (jeżeli dotyczy) :
Oferta powinna zawierać:
a.

oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w pkt 6, wg wzoru stanowiącego załącznik

nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
b.

wykaz minimum 15-tu podmiotów, u których Wykonawca przeprowadzał badanie sprawozdań

finansowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem daty wykonania badania (pożądane
jest aby w wykazie, o którym mowa powyżej znajdowały się fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz jednostki sektora finansów publicznych);
c.

cenę netto, należny podatek od towarów i usług VAT (określonym procentowo i kwotowo) oraz

cenę brutto w PLN, za wykonanie badania i sporządzenie wymaganej dokumentacji.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać :
X w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w Kancelarii - ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź (Ofertę
należy opatrzyć adnotacją “Oferta na badanie sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Łodzi za
2013 rok nie otwierać przed dniem 10.09.2013 r. godz. 15.00”.)


w formie elektronicznej na adres (e-mai): zamowienia@wfosigw.lodz.pl

 w innej formie : …………………………………….
w terminie do dnia 10-09–2013r. do godz. 15 : 00
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9. WYBÓR OFERTY :
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :
X zastanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
 zostanie przesłane w formie elektronicznej (e-mail) do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 zostanie przesłane w inny sposób : ……………………………………

10.INFORMACJE DODATKOWE
Dane finansowe dotyczące Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi zawarte są na stronie internetowej: www.wfosigw.lodz.pl zakładka: O funduszu, Sprawozdanie z
Działalności .
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania
przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawno – finansowych.
11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIJSZEGO
ZAMÓWIENIA BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.
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