Załącznik nr 2 do uchwały NR 27/VI/RN/2017 RADY NADZORCZEJ Kudowskiego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju z dnia 20.11.2017r.

FORMULARZ OFERTOWY
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn. „Badanie sprawozdania finansowego
Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie –
Zdroju za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenia
pisemnych sprawozdań z badania”.
za cenę:

CENA OFERTY NETTO ZA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK
2017:
…………………………………………(słownie…………………………………………………
……………. + należny podatek VAT (….%)

CENA OFERTY NETTO ZA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK
2018:
…………………………………………(słownie…………………………………………………
……………. + należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia
faktury VAT
łącznie:

zł

netto

…………………………………………(słownie…………………………………………………
…………….+ należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia
faktury VAT
Oświadczenie Oferenta
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w
trybie zapytanie ofertowego, organizowane przez Zamawiającego na zadanie pn.
„Badanie sprawozdania finansowego Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy
2018 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z badania” w terminach i pod
warunkami określonymi w ogłoszeniu z dnia 20.11.2017r. o postępowaniu w sprawie
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wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie –
Zdroju za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018 (dalej: Ogłoszenie).
Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident oświadczają i dokumentują, że:
1. spełniają wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
2. nie istnieją zagrożenia dla ich niezależności oraz zastosowano zabezpieczenia w
celu ich zminimalizowania;
3. dysponują kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami
umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
4. osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia do
przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w
Rzeczpospolitej Polskiej oraz została wpisana do rejestru biegłych rewidentów
prowadzonego w Rzeczpospolitej Polskiej.
……………………………..

…………………………………….

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta

Podpis kluczowego biegłego rewidenta

Ponadto Oferent oświadcza, że:
-

-

-

-

-

jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi;
zapoznał się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Ogłoszeniu oraz we
wzorze umowy i że przyjmuje je bez zastrzeżeń;
jest związany niniejszą ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w
Ogłoszeniu i zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, podpisać
umowę w terminie wskazanym w Ogłoszeniu,
warunki wykonania przedmiotu umowy oraz treść umowy są mu znane i że
przyjmuje je bez zastrzeżeń;
w głównym stopniu przeprowadzenie danego badania w imieniu firmy audytorskiej
dokona………………………….. biegły rewident wpisany na listę przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów pod numerem…………………., który podpisze
sprawozdania za badania za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie z badania za
rok obrotowy 2018;
zdobył konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania
i złożenia oferty;
wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w niniejszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” są kompletne i prawdziwe;
przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do stałej i aktywnej
współpracy z Radą Nadzorczą Spółki oraz pracownikami Spółki na wszystkich
etapach przeprowadzanego badania (w tym na etapie sporządzania opinii i
raportu);
nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania
informacji,
jeżeli
będą
wymagane………………………………………………………………;
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem umowy, zarówno przy realizacji umowy jak i po jej
zakończeniu;
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-

wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju danych osobowych zawartych w złożonej przez nas
ofercie dla potrzeb rozpatrzenia niniejszej oferty oraz ewentualnego wykonywania
umowy zawartej w przypadku wyboru tej oferty, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

FIRMA I ADRES OFERENTA
-

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

NIP…………………………………… REGON …………………………………………….
……………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta
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