Rada Nadzorcza Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Płocku
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Spółki pod firmą Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w
Płocku, 09-400 Płock, ul. J. Kwiatka 5
za lata obrotowe 2021 i 2022

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe
kończące się 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. oraz przygotowanie pisemnych
sprawozdań z tego badania, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 t.j.) oraz przepisami ustawy z
dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firm audytorskich oraz nadzorze publicznym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 t.j.).
2. Od biegłego rewidenta oczekuje się
1) uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia (o ile to
będzie konieczne) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe podlegające badaniu w
celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
2) w przypadku wystąpienia w trakcie badania uwag i spostrzeżeń, a także porad i zaleceń
w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów w systemie rachunkowości Spółki
– przekazanie ich w formie listu Zarządu Spółki oraz kopii do wiadomości Rady
Nadzorczej.
3. Przedstawiciel zamawiającego upoważniony do kontaktu za składającymi oferty - Główny
Księgowy, tel. 24 3660334; e – mail: u.gosciniak@mtbs.plock.pl
4. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) informacje o oferencie (forma prowadzenia działalności, wpis do rejestru biegłych
rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych wraz z aktualnymi odpisami z właściwych rejestrów, liczba
zatrudnionych biegłych rewidentów),
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
c) cenę za badanie sprawozdania,
d) łączną kwotę sum bilansowych badanych spółek towarzystw budownictwa
społecznego za ostatnie pięć lat,
e) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
f) wstępny harmonogram wskazujący metody i terminy wstępnego i ostatecznego
badania sprawozdania finansowego,
g) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich dwóch lat,
h) projekt umowy,
i) projekt umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
5. Oferty składać należy w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania
finansowego MTBS Sp. z o. o. w Płocku” w sekretariacie Spółki pod adresem: Miejskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 09-400 Płock,
ul. J. Kwiatka 5 w
terminie do 24 września 2021 r.

6. Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w punktach 4, 5 oraz złożone po
upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
7. Kryteria oceny i wyboru ofert .
Ustala się dwa kryteria oceny ofert:
1) cenę oferty (od 0 do 100 punktów),
2) znajomość przez rewidenta branży w której działa spółka – towarzystwo budownictwa
społecznego (od 0 do 100 punktów).
Łączną ocenę punktową stanowi suma iloczynów punktów w poszczególnych kryteriach i
przypisanych im procentowo znaczeń. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o
najwyższej łącznej ocenie punktowej.
Ad. 1) cena - znaczenie 70%.
- dla ceny minimalnej 100 punktów
cena najniższa spośród ofert x 100
- dla innej ceny =
cena oferenta
Ad. 2) znajomość przez rewidenta branży w której działa spółka – towarzystwo
budownictwa społecznego (wielkość sum bilansowych badanych spółek towarzystw
budownictwa społecznego) – znaczenie 30%.
- oferta z największym doświadczeniem (największe sumy bilansowe) otrzyma 100 punktów
- dla innej sumy bilansowej =

sumy bilansowe z oferty ocenianej x 100
sumy bilansowe z najlepszej oferty

Łączna ilość punktów stanowi sumę iloczynów ocen w poszczególnych kryteriach i ich
znaczeń. Wygrywa oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów
wyliczoną wg powyższego sposobu i spełni wszystkie warunki wymagane przez
zamawiającego. Cena zawarta w ofercie jest ceną ostateczną.
8. Termin realizacji zamówienia
- do 11 marca 2022 r. (za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.)
- do 10 marca 2023 r. (za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.)
9. Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert przez biegłych rewidentów
prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek,
działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
10. Rada Nadzorcza Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Płocku
zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert,
negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego
FORMULARZ OFERTY
……………………………………
[Miejsce i data]

I.
II.

OFERTĘ składa: (nazwa i adres Wykonawcy, dane rejestrowe)
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW ZE ZLECENIODAWCĄ (W
SPRAWIE NINIEJSZEJ OFERTY)
Imię i nazwisko:
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
Telefon:
email:

III. OFERTA WYKONAWCY
My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje:
1. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy warunki zawarte w Ogłoszeniu
dotyczącym badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Miejskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Płocku za lata obrotowe
kończące się 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r.
2. Oferujemy wykonanie, zgodnie z warunkami i terminami zawartymi w Ogłoszeniu,
przedmiotu zlecenia.
3. Cena netto przedmiotu zamówienia za lata obrotowe 2021 – 2022 wynosi łącznie
……………. zł (słownie ……………………………………………złotych), w
tym, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia:
1) 2021 r. wynosi …………….. zł (słownie:…………………………... złotych);
2) 2022 r. wynosi ……………... zł (słownie:………………….………. złotych).
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu
składania ofert.

5. Oświadczamy, że:
a) oferowana cena jest ceną za całość wykonanych prac (netto oraz brutto),
wyrażoną w PLN; podana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu Zamówienia,
b) jesteśmy wpisani do właściwego rejestru / ewidencji działalności gospodarczej,
c) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
d) spełniamy warunki ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 t.j.),
jesteśmy uprawnieni do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych
zgodnie z zasadami wyrażonymi w ww. ustawie i jesteśmy wpisani na listę firm
audytorskich, o której mowa w ww. ustawie,
e) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w Sprawozdaniu z badania
stosujemy zasady ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz.1415 t.j.),
f) nie zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
g) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie
zamówienia,
h) akceptujemy termin wykonania zlecenia określony w Ogłoszeniu,
i) zachowamy poufność danych Zamawiającego uzyskanych w procesie toczącego
się postępowania ofertowego.

Do niniejszej oferty dołączone są następujące załączniki :
Numer
załącznika

Nazwa załącznika
Oświadczenie Wykonawcy zawierające:

1

2

3

4
5
6
7

a) łączne kwoty sum bilansowych badanych spółek towarzystw budownictwa
społecznego za poszczególne ostatnie pięć lat,
b) wykaz badanych podmiotów, w których przeprowadzono badanie sprawozdań
finansowych w okresie ostatnich dwóch lat.
Skan polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, zgodnej z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2074 ).
Informacje o oferencie (forma prowadzenia działalności, wpis do rejestru biegłych
rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych wraz z aktualnymi odpisami z właściwych rejestrów).
Prezentację zespołu przeprowadzającego badanie; Określenie składu zespołu
przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia
biegłego rewidenta. Liczbę biegłych rewidentów zatrudnionych na umowę o pracę.
Propozycję harmonogramu określającego metody i terminy wstępnego i
ostatecznego badania sprawozdania finansowego.
Projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego.
Projekt umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Nazwisko i imię: ………………………………………………….

Należycie upoważniony do podpisania niniejszej oferty i złożenia powyższych oświadczeń:

……………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ……………………

Podpis/Podpisy………………………….

Wykaz 1a
Lp.

Badanie za
rok

1
2
3
4
5
6

2016

Łączną kwotę sum bilansowych badanych spółek towarzystw budownictwa
społecznego za ostatnie pięć lat

2017
2018
2019
2020
Razem

Miejscowość i data: ……………………

Podpis/Podpisy………………………….

Wykaz 1b
Lp. Wykaz badanych podmiotów, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w
okresie ostatnich dwóch lat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Miejscowość i data: …………………… Podpis/Podpisy………………………….

