
Wroclaw, dnia 18.0L.2022 r.

Zapvtanie ofertowe dotvczace wsparcia przv prowadzeniu ksiag rachunkowvch OSrodka .,Pamie6 i

Przvszlo56" w roku 2022, Znak sprawv: DKK.320.1.2022.AK

Postqpowanie prowadzone jest no podstawie 58 Regulaminu udzielonio zomdwiefi publicznych, do

kt6rych nie stosuje siq Ustowy Prowo zam6wiefi publicznych w Oirodku ,,Pomiqi i Przyszloii" z dnio

37.12.2019 roku.

r. JEDNOSTKA PRZYGOTOWUJACA POSTEPOWANTE

O6rodek,, Pamiqd i P rzy szlofi("

ul. Grabiszyfiska 184

53-235 Wroclaw

NtP 899 2597458

REGON 020480740

e-mail: biuro@zajezdnia.org

It. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WtENtA

Zapytanie ofertowe obejmuje wsparcie przy prowadzeniu ksiqg rachunkowych OSrodka ,,Pamiqi
iPrzyszloif" w2022r.

Obsluga obejmowa6 bqdzie w szczeg6lnoSci nastqpujace uslugi:

1. Nadz6r nad poprawnym prowadzeniem ksiqg rachunkowych,

2. Nadz6r nad poprawnym rozliczeniem podatkowym (rejestr VAT, podatek dochodowy),

3. Pomoc w bie2qcym ksiqgowaniu dokument6w,

4. Sporzqdzanie zestawied i deklaracji podatkowych,

5. Opieka informatyczna nad programem Teta FK, enova365 (usuwanie bie2qcych problem6w

technicznych, reinstalacja, aktualizacje itp.),

5. Pomoc w sporzqdzeniu sprawozdania finansowego za pelny rok obrachunkowy,

7. Pomoc w rozliczaniu dofinansowafi, w tym dofinansowai unijnych.

8. Udzial w kontrolach zwiqzanych z czynno6ciami, wykonanymi w ramach wykonania
niniejszego zam6wienia, w tym skladanie ustnych i pisemnych wyjaSniefi,
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1.

WARUNK| UDZ|ATU W POSTEPOWANTU:

Posiadanie co najmniej S-letniego do$wiadczenia w prowadzeniu ksiqg rachunkowych w
lnstytucjach Kultury,

Dysponowanie odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zam6wienia,

3. Brak powiqzaf kapitalowych iosobowych z Zamawiajqcym,

lV. lnformacje dodatkowe:

L. Przewidywany budiet O6rodka ,,Pamiqi i Przyszlo6i" na 2022 rok - 12.500.000,00 zl

2. Przewidywana Sredniomiesiqczna ilo6i dokument6w ksiqgowych - 500 szt.

3. Rodzaje dokument6w - faktury zakupu, faktury sprzeda2y, import i eksport uslug, listy
wynagrodzed osobowe i bezosobowe, w tym honoraria, delegacje, zaliczki, raporty kasowe,
wyciqgi bankowe, pozostale dokumenty.

4. Przewidywana iloSC dotacji celowych do odrqbnego rozliczenia - 2

5. Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwo6ci powierzenia czqSci lub caloSci zam6wienia
podwykonawcom

V. WYMAGANIA:

1. Bardzo dobra znajomo6d oprogramowania Teta FK, R2Platnik oraz enova365

2. Prowadzenie czynno6ci zwiqzanych z zakresem umowy wylqcznie w siedzibie Zleceniodawcy
w wymiarze minimum 24 godzin w ciqgu miesiqca.

3. Posiadanie certyfikatu ksiqgowego,

4. Bardzo dobra znajomo6i specyfiki dziatalno5ci instytucji kultury,

5. Wykonawca jest zobligowany do podpisania umowy w ciqgu 7 dni od zawiadomienia o
wyborze oferty.

5. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez Wykonawce, kt6ry zlo2yl najkorzystniejszq
ofertq, istnieje mo2liwo6i wyboru najkorzystniejszej oferty z pozostalych ofert zgodnie z

przyzna nym i pu n ktami I u b powt6rzyi postqpowa n ie.

WARUNKI PTATNOSCI

Wynagrodzenie wykonawcy skladai siq bqdzie z wynagrodzenia podanego w dostarczonym
przez Wykonawce formularzu ofertowym. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty

realizacji przedmiotu zam6wienia przez Wykonawcq.
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2. Wynagrodzenie bqdzie platne co miesiqc na rachunek Wykonawcy podany na prawidlowo

wystawionej fakturze VAT w terminie nie dlu2szym nii 14 dni od daty zloienia faktury przez

Wykonawcq.

V!I. OCENA OFERT

Ocena wa2nych ofert zostanie dokonana na podstawie nastqpujqcych kryteri6w:

1. Cena brutto za calo6i: LO0% (100 pkt.)

Cena najta6szej oferty

\- - ------------ x 100 pkt.

cena badanej oferty

Za ofertq najkorzystniejszq w danym zadaniu zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwy2szq liczbq
punkt6w.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERW

1. Oferent sklada tylko jednq ofertq.

2. Oferent powinien stworzyi ofertq na formularzu ofertowym zalqczonym do niniejszego

zapytania (zalqcznik nr 1).

3. Oferty, kt6re nie zostaly zlo2one na formularzu ofertowym (zalqcznik nr 1 do zapytania

ofertowego), nie bqdq rozpatrywane.

4. Oferta powinna:

4.1. posiadai datq sporzqdzenia,

4.2. zawierad adres lub siedzibq oferenta, numer telefonu, numer NlP, adres email,

4.3. byi podpisana przez oferenta.

5. Ofertq nale2y sporzqdzii w jqzyku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku

komputerowego lub czytelnego pisma odrqcznego.

5. Oferta wymaga podpisania os6b upowa2nionych do reprezentowania firmy w obrocie

gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

7. Koszty wynikajqce z przygotowania oferty ponosi skladajqcy ofertq.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKTADANIA OFERT
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1. Oferta powinna byd przeslana za poSrednictwem poczty elektronicznej na adres

agnieszka.kruk@zaiezdnia.ors do dnia 23.01.2022r. do godz. 12:00.

2. Oferty zlo2one po terminie nie bqdq rozpatrywane (za termin zlo2enia oferty uznawany jest

czas wplyniqcia oferty na serwer Zamawiajqcego).

3. W toku badania i oceny ofert moiliwe jest 2qdanie od oferent6w wyjaSnieri dotyczqcych

tre6ci zlo2onych ofert.

4. Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwo6ci skladania ofert czqiciowych.

5. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zamawiajacy.

6. Wykonawca skladajqcy ofertq bqdzie niq zwiqzany do dnia wyboru najkorzystniejszej Oferty .

7. Wykonawca mo2e wycofai lub zmienie ilolonq ofertq. O wycofaniu izmianie oferty nale2y

powiadomi6 Zamawiajqcego pisemnie w spos6b, kt6ry jest dopuszczony dla skladania ofert

x. tNFoRMACtE DOWCZACE WYBORU NAJKORZYSTNTEJSZEJ.OFERTY

7. lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
Zamawiajqcego:

http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/category/zamowienia-publiczne/a ktualne-zamowienia-publiczne/.

2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zamkniqcia postqpowania bez wyboru ofert, je3li

zaoferowane ceny przekroczq warto6i szacunkowq, jakq Zamawiajqcy przeznaczyl na realizacjq
tego zam6wienia.

3. Postqpowanie w przedmiocie wyboru oferty moie zostad zakofczone w ka2dej chwili, bez
podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, za6 Wykonawcy nie przyslugujq

2adne roszenia w stosunku do O5rodka ,, Pamiqi i Przyszlo5i".

XI. DODATKOWE INFORMAOE

1. Wszelka korespondencja zwiqzana z zapytaniem ofertowym bqdzie prowadzona za pomoca
6rodk6w komunikacji elektronicznej.

2. Dodatkowe pytania dotyczqce zapytania ofertowego prosze przysylai drogq elektronicznq na

adres: agnieszka.kruk@zaiezdnia.org.

3. Oferent mo2e zwr6cii siq z wnioskiem o wyja6nienie treScizapytania ofertowego najp62niej w
terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem skladania ofert.

4. Wyja6nienia zostanq udzielone niezwlocznie, lecz nie p6iniej ni2 na 2 dni przed terminem
skladania ofert.
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Xil. ZAI{CZNrKr:

1. Zalqcznik nr 1- Formularz ofertowy.
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