
Zaproszenie do składania ofert 

dla postępowania o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U z 2017 r. poz 1579 ze zm.) 

Zamawiający: Rada Nadzorcza Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. z siedzibą w 

Łodzi, ul. Piotrkowska 190, Tel. 042 664 91 00 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego  Łódzkiej 

Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. za rok 2017 i 2018. 

 

Kod CPV: 79212000-4  – usługi audytu; 

     : 66133000-1 – usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia: 

 

Badanie i ocena rocznego sprawozdania  finansowego  ŁSI sp. z o. o., na które składa się:  

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

  bilans, 

  rachunek zysków i strat,  

 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,  

 rachunek przepływów pieniężnych, 

 informacja dodatkowa, obejmująca  dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Badanie sprawozdania finansowego winno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami prawa, zakończone pisemną opinią wraz z raportem, zgodnie   

z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

1094), zwanej dalej ustawą o rachunkowości oraz ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1000), zwanej 

dalej ustawą o biegłych rewidentach, a także normami wykonywania zawodu biegłego 

rewidenta, uchwalonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. 

Dodatkowe wymagania względem Wykonawcy składającego ofertę : 

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie na pisemną prośbę Zamawiającego do: 

1. udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej opiniujących sprawozdanie finansowe Spółki 

za rok obrotowy 2017 i 2018, w ramach wynagrodzenia podstawowego. 

2. w Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018, w ramach wynagrodzenia podstawowego.  
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Dodatkowe informacje do wyceny badania sprawozdania finansowego : 

Lp. Wyszczególnienie 

Bieżący rok 

obrotowy stan na 

31.10. 2017 r. 

Poprzedni rok 

obrotowy 

1. 
Średnioroczne zatrudnienie w 

przeliczeniu na pełne etaty. 
79,44 75,12 

2. Przychody ogółem (w tys. zł.) 114 517 137 054 

3. Suma bilansowa (w tys. zł.) 1 319 167 1 328 994 

4. Wynik finansowy (w tys. zł. ) netto 22 347 12 837 

5. Kapitał własny (w tys. zł.) 1 057 497 1 047987 

6. Aktywa trwałe (w tys. zł.) 1 180 406 1 194 789 

7. 
Przeciętna ilość dowodów księgowych 

w miesiącu 
323 327 

 

Data powstania (założenia) Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.: 31.08.2005 r. 

Branża (główny przedmiot działalności) : Infrastruktura wodociągowo – kanalizacyjna. 

Jednostka nie posiada oddziałów samobilansujących.     

 

II. Termin wykonania zamówienia. 

1. Zamówienie ma być wykonane, w odniesieniu do sprawozdania finansowego za rok 

2017, nie wcześniej niż od dnia 02.04.2018 r. do dnia 20.04.2018 r. Termin 

rozpoczęcia i zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018, Zamawiający 

i Wykonawca  ustalą do dnia 30.11.2018 r. 

2. Harmonogram realizacji: Czynności określone w  załączonym wzorze umowy na 

wykonanie zamówienia, w odniesieniu do badania sprawozdania finansowego za rok 

2017, będą realizowane przez Wykonawcę wg przedłożonego do oferty harmonogramu 

realizacji zamówienia. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą inwentaryzacji, przewidywanej 

do przeprowadzenia przez Zamawiającego w dniu 29.12.2017 r. Harmonogram badania 

sprawozdania finansowego za rok 2018 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym  ustalono termin przeprowadzenia badania 

za rok 2018, jednak nie później niż do dnia 07.12.2018 r. 

 

III. Zawartość oferty.  

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

a. Cenę ofertową netto + podatek VAT wg właściwej stawki, oddzielnie za każdy rok 

obrachunkowy objęty badaniem. Zamawiający nie przewiduje udzielania płatności 

zaliczkowych przed wykonaniem usługi. 

b. Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego uprawnienie oferenta do 

wykonywania usług objętych zamówieniem;  
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c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. 

d. Wykaz osób przewidywanych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o 

posiadanych przez te osoby kwalifikacjach w zakresie objętym zamówieniem; 

e. Informacja o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, w tym wykaz podmiotów badanych w okresie 3 ostatnich lat. 

Punktowani będą wykonawcy, którzy w okresie 3 ostatnich lat przeprowadzili badanie 

sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwach z większościowym udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego i/lub Skarbu Państwa, dla których suma 

przychodów ze sprzedaży wynosiła powyżej 20 mln zł w danym zamkniętym roku 

obrotowym oraz wartość aktywów trwałych netto wynosiła w danym zamkniętym 

roku obrotowym powyżej 100 mln zł. 

f. Harmonogram realizacji zamówienia, w zakresie badania sprawozdania finansowego 

za rok 2017; 

g. Ewentualne usługi dodatkowe w ramach proponowanej ceny; 

h. Zaparafowany wzór umowy na każdą wskazaną w ofercie część zamówienia. 

Dopuszcza się zmianę wzoru umowy przez oferenta wyłącznie w zakresie określonym 

w punkcie III lit. g) 

 

IV. Termin składania ofert 

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętych kopertach w sekretariacie Łódzkiej 

Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.  Łódź, ul. Piotrkowska 190 do dnia 27 listopada 2017 r., 

godzina 12:00 – decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta powinna 

zawierać oznaczenie: „Do Rady Nadzorczej Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.: 

Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Łódzkiej Spółki 

Infrastrukturalnej sp. z o.o. za rok 2017 i 2018”. Oferty złożone po tym terminie nie będą 

rozpatrywane. Termin związania ofertą: co najmniej do dnia 31.12.2017 r. 

V. Wybór oferty przez Zamawiającego 

Zamawiający dokona wyboru  oferty zawierającej najkorzystniejszy bilans ceny, usług 

dodatkowych oraz przy uwzględnieniu doświadczenia oferenta i kwalifikacji osób 

przewidzianych do wykonania zamówienia. Zamawiający będzie następująco punktować 

złożone oferty:  

 Cena ofertowa waga:  85 %,  

 Doświadczenie Wykonawcy, na podstawie informacji zawartej w ofertach: waga 15 

%. Doświadczenie wykonawcy będzie oceniane następująco: przeprowadzenie przez 

Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednego badania sprawozdania 

podmiotu – przedsiębiorstwa z większościowym udziałem jednostek samorządu 

terytorialnego i/lub Skarbu Państwa, który w roku, którego dotyczyło badanie, 

osiągnął przychody ze sprzedaży co najmniej 20 000 000 zł netto i którego suma 
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aktywów trwałych wynosi co najmniej 100 000 000 zł. Za jedno badanie wykonawca 

otrzyma 5 punktów, za 2 badania 10 punktów, za 3 i więcej badań  15 punktów.  

Nie będą rozpatrywane oferty których zawartość nie będzie zgodna z punktem III niniejszego 

zaproszenia oraz w których terminy realizacji zamówienia będą inne niż terminy określone w 

punkcie II niniejszego zaproszenia. 

VI. Inne  

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy po analizie złożonych ofert, bez 

podawania przyczyny.  

VII. Kontakt 

W sprawach dotyczących niniejszego zaproszenia do składania ofert pytania należy kierować 

drogą e mailową na adres: sekretariat@lsi.net.pl 
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