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Organizacja pożytku publicznego

Zapytanie ofertowe

Chorągiew Dolnośląska ZHP we Wrocławiu składa zapytanie ofertowe na usługę
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za
rok 2020 i 2021.
Zamawiający:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław,
NIP: 897-172-05-40
Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2020 i 2021
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok.
Roczne sprawozdanie składa się z:
1.
2.
3.
4.

Wprowadzenia
Bilansu
Rachunku zysków i strat
Informacji dodatkowej

Informacja dodatkowa zawiera dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby roczne
sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową
oraz wynik finansowy ZHP Chorągwi Dolnośląskiej.
Inne istotne informację:
Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Nadesłane oferty zostaną
przesłane do Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, która dokona ostatecznego
wyboru Wykonawcy.

1. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Chorągwi
Dolnośląskiej ZHP oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy
sprawozdanie finansowe organizacji jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową,
jak też wynik finansowy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zatwierdzającym
sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok obrotowy 2020 i 2021, o którego
terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem
3. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno
nastąpić nie później niż w dniu 10 czerwca każdego roku.
Warunki jakie musi spełniać ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawca:
•
•
•
•
•

Informację o znajomości obszaru, w której działa Stowarzyszenie
Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych
warunków do wyrażenia bezstronnej opinii o badaniu sprawozdaniu finansowym,
Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem
pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym i z raportem z badania tego
sprawozdania, obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem,
Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnej polisy
ubezpieczeniowej OC w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej
oferenta, obejmującej usługi z zakresu objętego zamówieniem, tj. badania
sprawozdania finansowego

Oferta i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji
podmiotu.
Kryteria wyboru:
▪

▪

najniższa cena brutto – 100 % (Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną
brutto, zawierającą obowiązujący podatek VAT i musi zawierać wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofertowa podana przez
wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i może podlegać
waloryzacji. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą prowadzone
będą wyłącznie w PLN.
kryterium dostępności /możliwość bezpośredniego, osobistego kontaktu
z audytorem/

Warunki płatności
▪

Na podstawie faktury, płatnej w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem
na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

▪

Faktura zostanie wystawiona przez wykonawcę po przyjęciu przez
Zamawiającego raportu końcowego z audytu projektu wraz z opinią w zakresie
przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o przesłanie oferty e-mailem na adres skarbnik@dolnoslaska.zhp.pl lub złożenie
osobiście w biurze Zamawiającego: Wrocław, ul. Nowa 6, do 2 grudnia 2020 r.
do godziny 12.00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Monika Drożdżyńska – główna księgowa – 071 736-01-04

