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Siemiatycze, 2017-10-31

OG.8023.18.2017
Zapytanie ofertowe – „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siemiatyczach za 2017 rok.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) zaprasza
uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na usługę dotyczącą badania i ocenę oraz
sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siemiatyczach za 2017 r.
Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do
niniejszego ogłoszenia.
2. Nazwę i adres wykonawcy oraz wskazanie osoby która będzie prowadziła badanie
sprawozdania wraz z opisem jej zawodowego doświadczenia biegłego rewidenta.
3. Cenę netto i brutto (PLN) uwzględniającą wszystkie koszty za przeprowadzenie badania.
4. Informacje o firmie oraz wykaz badanych podmiotów w szczególności szpitali powiatowych
6. Termin przeprowadzenia badania, przekazanie pisemnej opinii wraz z raportem.
Do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym
sprawozdaniu finansowym - względem SP ZOZ w Siemiatyczach.
2. Kopię dokumentu wydanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie
Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
3. Kopię umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania badań
Wykonawcy o wartości nie niższej od określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3
grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz.
1583).
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia, informacje, dokumenty) muszą być podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
Termin i miejsce złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 10.11.2017 r., do godziny 15,00
(decyduje data wpływu ) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na wykonanie badania
sprawozdania finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach za 2017 r. ” w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze – Punkt Obsługi
Klienta, parter lub przesłać na ww. adres. Na kopercie należy także zamieścić dokładną nazwę
i adres składającego ofertę wraz z nr telefonu kontaktowego.
Wybór oferty.
1. Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz oferty złożone
po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie złożonych ofert.
2. Kryterium wyboru oferty będzie zaoferowana cena netto za realizację całości zamówienia.
3. Po wyborze oferty, wynik z przeprowadzonego postępowania zostanie ogłoszony
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, który złoży najkorzystniejszą
cenę zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.
4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał
się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Po dokonaniu wyboru oferty z najkorzystniejszą ceną i zatwierdzeniu przez Zarząd
Powiatu Siemiatyckiego, Kierownik badanej jednostki z wybranym podmiotem zawiera umowę,
w której zostaną szczegółowo określone warunki badania sprawozdania finansowego Szpitala
Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach za 2017 rok.
Informacje dotyczące badanej jednostki:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
Nr telefonu: 85 655 28 25.
Załącznik do ogłoszenia - formularz oferty.

Przewodniczący Zarządu
mgr Jan Zalewski
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